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ПРИРАЧНИК ЗА ИНСТИТУТИТЕ ЗА СУДСКА ОБУКА ОД ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА

Вовед
Ова обновено издание на публикацијата на УНОДЦ „Странски терористички борци. Прирачник
за институтите за судска обука од Југоисточна Европа“, кое е издадено во 2017 година, има за
цел да ги одрази последните случувања во светот, особено во Југоисточна Европа (ЈИЕ) во врска
со странските терористички борци (ФТФ), а на практичарите за спречување на криминалот и за
кривично правосудство во регионот да им обезбеди најнови знаења и вештини за решавање на
новите предизвици поврзани со ФТФ.1
Во Глава 1 се зборува за феноменот на странски терористички борци (ФТФ) и неговата еволуција
глобално и регионално. Таа опфаќа и дел за настаните во Југоисточна Европа и општите
трендови во врска со ФТФ, што во голема мера се потпира врз претходните публикации на
УНОДЦ, како што се „Истрага, гонење и судење на странски терористички случаи во Јужна и
Југоисточна Азија“ (2018). Глава 2 содржи најнови детали од последните глобални и регионални
правни документи за сузбивање и спречување на тероризмот, со фокус врз аспектите на ФТФ.
На пример, во оваа глава, дадена е Резолуцијата 2396 на Советот за безбедност на Обединетите
нации (2017), која се однесува на ризиците од враќање на ФТФ. Првичната публикација ја
опфаќаше само претходната Резолуција 2178 на Советот за безбедност на ОН (2014) во која се
зборува за одењето на ФТФ во странство за да се приклучат кон терористички групи.
Ажурираната Глава 3 дава одговор на барањата од кривично-правосудните практичари за
превенција на криминалот во ЈИЕ, со цел да добијат најнови информации и алатки за интернетистраги во случаи на тероризам. Тука се дадени примери на онлајн-алатки за пребарување,
коишто им се достапни на истражителите за собирање разузнавачки информации од отворени
извори (OSINT).
Првичната верзија на прирачникот беше дел од проектот на УНОДЦ започнат во 2016 г., што ги
покриваше Албанија, Босна и Херцеговина, Косово (Сите упатувања на Косово треба да се
сфатат во контекст на Резолуцијата 1244 на Советот за безбедност на ОН (1999)), Црна Гора,
Северна Македонија и Србија. Проектот се осврна на комплексните и меѓусебно поврзани
предизвици коишто ФТФ ги претставуваат за кривично-правосудните системи во регионот.
Проектот на УНОДЦ се надгради врз континуираната соработка со партнерите од регионот во
насока на ефективен и одржлив правен режим против ФТФ, заснован врз владеење на правото,
правичен процес и човекови права. Во текот на проектот, тимот на УНОДЦ посети и разговараше
со судии, обвинители, раководители и обучувачи на судските институции во регионот. Работата
кулминира со изработката на прирачникот за обука околу ФТФ, којшто ќе го користат судии
и/или обвинители, а ќе биде вграден во постојните обуки на националните институти за обука.
Објавен во 2017 г., прирачникот го привлече вниманието на креаторите на политики и
практичарите засегнати со предизвикот на феноменот на ФТФ2. Тој се однесува на степенот,
структурата и динамиката на феноменот на ФТФ, елементите на кривичните дела поврзани со
ФТФ и истрагите за нив, со посебен осврт на интернет и финансиски истраги. Владата на

Обединети нации, Канцеларија за дрога и криминал, „Странски терористички борци“, прирачник за
институтите за судска обука од Југоисточна Европа, септември 2017.
2
Веб-сторијата во која беше објавена промоцијата на публикацијата беше најпосетена веб-страница на
УНОДЦ во 2017 г.
1
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ФЕНОМЕНОТ НА СТРАНСКИ ТЕРОРИСТИЧКИ БОРЦИ
Соединетите Американски Држави обезбеди средства за проектот, вклучувајќи го и
објавувањето на прирачникот.
„Странски терористички борци. Прирачник за институти за судска обука. Југоисточна
Европа/ажурирано издание, 2019“ има за цел да ја зачува својата важност како алатка која ќе ја
користат судиите и јавните обвинители, и која ќе биде вградена во постојните обуки на
националните институти за обука во регионот. Оваа ажурирана верзија е финансирана од
Европската унија.

Глава 1
Феноменот на странски терористички борци
1.1

Што опфаќа терминот „странски терористички борец“

Концептот на „странски борци“ не е современа измислица. Борци од странство учествувале во
речиси 100 граѓански војни во изминативе 250 години.3 Шпанската граѓанска војна (1936-1939),
во која имаше 50.000 доброволци од над 50 земји, на двете страни на конфликтот, е одличен
пример.4
Терминот „странски борец“ за првпат беше употребен официјално за борци кои доаѓаат надвор
од зоната на конфликтот за да се борат за Ал-Каеда во Авганистан. Подоцна, терминот „странски
борец“ се користеше во контекст на терористички предводениот бунт кој започна во Ирак во
2003 г. Во отсуство на правна дефиниција, коментаторите му дадоа поинакво значење на
терминот.
Една од најшироко прифатените дефиниции беше дадена од Женевската академија за
меѓународно хуманитарно право и човекови права:
„Странски борец е лице кое ја напушта својата земја на потекло или постојано место
на живеење за да се приклучи кон недржавни вооружени групи во вооружен судир во
странство, а првенствено е мотивирано од идеологија, религија и/или сродство“.5

Дејвид Малет, Странски борци: транснационалниот идентитет во граѓанските конфликти,
(Оксфорд, Oxford University Press, 2015). Дејвид Малет, „Што ни велат доказите за влијанието на
странските борци врз домашната радикализација“, дебата на 6 јули 2015 г., достапно на
https://www.radicalisationresearch.org/debate/malet-foreign-fighters-home-grown-radicalization/.
4
Себастијан Фабер, „Странските борци на Шпанија“, Надворешни работи (септември/октомври 2016).
5
Женевска академија за меѓународно хуманитарно право и човекови права, „Странските борци според
меѓународното право“, Билтен на Академијата бр.7 (октомври 2014).
3
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Феноменот на терористи кои патуваат во други земји заради напади, иако не е нов, зеде замав
кога патувањето низ светот стана полесно во дваесеттиот век. Првата значајна појава на
терминот „странски терористички борци“, или „ФТФ“, се забележува во Резолуцијата 2170 на
Советот за безбедност на Обединетите нации (2014). Резолуцијата беше усвоена во август 2014
г. како одговор на тогашната ескалација на кризата во Ирак и Сириската Арапска Република.
Осудувајќи ги терористичките акти преземени во овие територии кои доведоа до смрт на цивили,
Советот за безбедност ги повика земјите-членки „да го сузбијат протокот на странски
терористички борци“ кон насилните екстремистички групи во однос на двете земји.6
Еден месец подоцна, на 24 септември 2014 г., беше усвоена Резолуцијата 2178 (2014) на Советот
за безбедност на Обединетите нации за конкретно решавање на „акутната и растечка закана
од странски терористички борци“. Во резолуцијата се потенцира итноста за решавање на
проблемот со ФТФ, особено оние кои беа регрутирани и се приклучија на ИСИЛ (Да’еш),
Фронтот ал-Нусра и на „деривати“ на Ал-Каеда. 7 Исто така, Резолуцијата 2178 (2014) дава
корисна дефиниција на ФТФ:
Странските терористички борци се „лица кои патуваат во држава која не е нивна држава на
престој или државјанство заради извршување, планирање, или подготовка на, или учество во,
терористички акти или заради обезбедување или добивање терористичка обука, вклучително
и во врска со вооружен конфликт“.8
Во декември 2017 г., Советот за безбедност на Обединетите нации ја усвои Резолуцијата 2396
(2017) за да ја реафирмира дефиницијата за ФТФ и за да ги повика земјите-членки да се справат
со заканата од ФТФ кои се враќаат или се релоцираат од зоните на конфликт.9
Дефиницијата усвоена од Советот за безбедност на Обединетите нации содржи неколку
елементи што треба да се истакнат. Прво, дефиницијата се однесува само на странски борци кои
патуваат заради „терористички“ активности. Меѓутоа, сите странски борци не патуваат
конкретно за терористички цели. Иако овие борци може да бидат виновни за кривично дело во
својата држава врз основа на приватно вклучување во вооружен судир во друга земја, не мора
да значи дека се „терористи“, па така, не може да се третираат како такви.
Освен тоа, дефиниција на Советот за безбедност на Обединетите нации важи без оглед на тоа
дали ФТФ се вклучени во вооружен конфликт. Сепак, Меѓународниот комитет на Црвениот крст,
на пример, предупреди на „потенцијално несакани ефекти“ од мешање на вооружениот
конфликт со тероризам, како и од погрешно означување на сите недржавни вооружени групи
како терористи.10

Обединети нации, „Советот за безбедност ја усвои Резолуцијата 2170 (2014) за осуда на грубо,
распространето кршење на човековите права од екстремистички групи во Ирак, Сирија“, 15 август 2014
г., SC/11520.
7
Резолуција на Советот за безбедност на Обединетите нации 2178 (2014) S/RES/2178.
8
Ibid.
9
Обединети нации, Советот за безбедност побара зајакнување на мерките за борба против заканите од
враќање на странски терористички борци, усвојувајќи ја Резолуцијата 2396 (2017)“, 21 декември 2017 г.,
SC/13138.
10
Меѓународен комитет на Црвен крст, „Применливост на меѓународното хуманитарно право (МХП) на
тероризмот и борбата против тероризмот“, 1 октомври 2015 г.
6
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Конечно, ФТФ, исто така, се разликуваат од платеници, кои се борат во странство во име на
влади или приватно финансирани субјекти 11 и се „мотивирани да учествуваат во
непријателствата претежно поради желба за приватна добивка.12 Меѓутоа, кога финансискополитичките или идеолошки интереси значително ќе се преклопат, овие лица може да потпаднат
под дефиницијата за ФТФ.

1.2

Типологија и мотивација

Кои се странските терористички борци?
Спроведени се неколку студии за да се дознае заднината на сегашниот бран на ФТФ. Општиот
заклучок е дека не постои стандардизиран профил на ФТФ. Напротив, регрутираните доаѓаат од
различни старосни групи со различен образовен, стручен и социо-економски статус. Иако
поголемиот дел од регрутираните се мажи на возраст од 20 до 30 г., кон ИСИЛ (Да’еш) се
приклучуваат и тинејџери и млади, а и луѓе во одмината возраст, накај 60 и плус години.13 Голем
процент од ФТФ се млади, економски загрозени мажи од социјално или политички
маргинализирани средини.14 Има и многу други од побогати средини и добро образовани. Во
извештајот објавен од УСАИД се наведува дека „некои го напуштиле училиштето, други имаат
постдипломски квалификации ... некои ФТФ се сезонски работници, но други имаат успешна
професионална кариера како лекари, наставници, инженери и државни службеници.“15 Многу
ФТФ имаат проблематично минато, но би имале одлична перспектива доколку не се посветеле
на терористичката кауза. Не се ни сите ФТФ набожни. Иако некои имаат криминално досие
(најчесто за ситни кривични дела), голем процент претходно не им биле познати на органите на
прогонот.

Како се врбуваат?
Мрежите во заедницата играат важна улога при мотивирање на поединци да отпатуваат во
Сириската Арапска Република, при што голем дел заминуваат под влијание на пријатели или
роднини.16 Исто така, верските лидери задоени со екстремистичка идеологија се одговорни за
радикализација и наведување на поединци на патот на насилниот екстремизам. Освен тоа,
членовите на ненасилни радикални групи и здруженија играат улога при влијанието врз
потенцијалните борци. Просечната возраст опадна со регрутирање на ФТФ додека сѐ уште се на

Чарлс Листер, „Враќање на странските борци: Криминализација или реинтеграција?“, Политички
брифинг, Центар Брукингс, Доха, 2015.
12
Протокол за дополнување на Женевските конвенции од 12 август 1949 г., а кој се однесува на заштита
на жртвите на меѓународни вооружени конфликти, усвоен на 8 јуни 1977 г., 1125 UNTS 3, чл. 47.
Користењето платеници е опфатено со други меѓународни, регионални и домашни закони.
13
Џон Хорган и други, „Нова ера на терор? Постарите борци во Калифатот“, ЦТЦ Сентинел, том 10, бр.
5 (мај 2017), стр. 13.
14
Хамед ал-Саид и Ричард Барет: „Подобрување на разбирањето на феноменот на странски
терористички борци во Сирија“, Канцеларија на Обединетите нации за борба против тероризмот (јули
2017).
15
Грег Фили и Џон Фанстон „Индонезиската и малезиската поддршка за Исламската држава“, извештај
на УСАИД, (6 јануари 2016).
16
ел-Саид и Барет, „Подобрување на разбирањето на феноменот на странски терористички борци во
Сирија“ (види фуснота 14).
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училиште или факултет. Универзитетските кампуси се посочени како потенцијални места за
врбување од страна на Да’вах (верските теренски) групи.
Некои регрути можеби се поранешни ФТФ или постоечки членови на терористички групи, но
многу отпатувале без претходен контакт со терористичките организации за кои сакаат да се
борат. Други биле подготвени и потпомогнати при патувањето од врбувачи на интернет,
вклучувајќи и ФТФ кои веќе заминале во Сириската Арапска Република, а потоа ги поттикнале
своите пријатели и познајници да го сторат истото.
Извештајот од јуни 2017 г. на Мрежата на Европската унија за свест од радикализација (EU-RAN)
укажува на тоа дека: „… Врбувањето за [ИСИЛ (Да’еш)] се фокусира врз техники на наговарање
при кои се користи збунетоста околу идентитетот со фокус врз убедување, емотивна
манипулација и тотална послушност ... врбувачите ги идентификуваат индивидуалните
психолошки слабости и вешто ги користат преку онлајн и офлајн техники“.17
Напредокот во средствата за комуникација преку интернет, преку сајтови на социјалните мрежи
и чет-апликации, одигра голема улога во потпомагање на врбувањето. Дури и кога нема онлајнконтакт, интернет им овозможува на потенцијалните регрути да следат терористичка пропаганда
и да откриваат терористички наративи за конфликтот, со што одлуката се зацврстува. 18 Во
најновиот извештај на Извршниот директорат на Обединетите нации за борба против тероризмот
(UN CTED) околу спроведувањето на Резолуцијата 2178 на Советот за безбедност на ОН (2014)
во државите засегнати со ФТФ, UN CTED наведува дека брзината на премин од почетен интерес
кон радикализација, заложба, акција, и на крајот, кон приклучување во странска терористичка
група, значително е зголемена.19

Зошто поединците стануваат странски терористички борци?
Мотивите за приклучување кон терористички организации значително се разликуваат. Не
постои единствен психолошки профил. Студиите за лица кои отпатувале во Сириската Арапска
Република откриваат низа фактори, политички, верски и лични, кои се одговорни за вмешаност
во ИСИЛ (Да’еш):
•

Живеење во калифат: ФТФ може да имаат желба, во комбинација со чувство на
должност, да живеат во калифат под владеење на шеријатскиото право на начин за кој
веруваат дека бил наложен од самиот пророк. Наративот на ИСИЛ (Да’еш) вклучува
етикетирање на владите во муслиманските земји како неисламски, истовремено
зацврстувајќи ја идејата дека муслиманите треба да живеат на место каде што
шеријатот е највисокиот закон според кој се раководат како политичките, така и
социјалните аспекти на животот. Калифатот се доживува како утописка дестинација за
наводно набожните муслимани.

Мрежа за свест од радикализација „Одговор на повратниците: Странските терористички борци и
нивните семејства“ (јули 2017).
18
ел-Саид и Барет, „Подобрување на разбирањето на феноменот на странски терористички борци во
Сирија“ (види фуснота 14).
19
Извршен директорат на Комитетот на Советот за безбедност на Обединетите нации за борба против
тероризмот (CTED), Компилација од три извештаи на тема „Имплементација на Резолуцијата 2178
(2014) од страна на државите засегнати со странски терористички борци“ (S/2015/338; S/2015/683;
S/2015/975).
17
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•

Праведна војна: особено во раните фази на конфликтот во Сириската Арапска
Република, многу ФТФ ја доживуваа својата улога како бранители на исламот и
заштитници на следбениците на својата религија, сите исполнувајќи го верското
барање за „хиџра“ и за борба во светата војна. Некои беа искрено покренати од
хуманитарното страдање на сирискиот народ, засилено со ужасни слики за конфликтот
и со стории за владините злосторства објавени во џихадистичката пропаганда. Дури
при пристигнувањето, многу од овие поединци целосно ја усвоија џихадистичката
доктрина и идеологија.20

Терминот „хиџра“, првично употребен за да се опише преселбата на пророкот Мухамед од
Мека во Медина, се претвори во повик на оружје од страна на Ал-Каеда и ИСИЛ (Да’еш) и се
толкува како обврска за преселба и започнување џихад во одбрана на муслиманските земји.21
Бројот 3 од списанието Дабик на ИСИЛ (Да’еш) е насловен како „Повик на хиџра“. Со написи
како „Не постои живот без џихад, и не постои џихад без хиџра []“, следбениците беа
инструирани да одговорат на повикот на својот лидер Ал Багдади и да се движат кон
Кхилафах [калифат].22
•

Успех и легитимитет на ИСИЛ (Да’еш): победите кои првично ги постигна ИСИЛ
(Да’еш) му дадоа аура на моќ и непобедливост. При одбраната на ирачките сили
поддржани од Сирија и Запад и при окупирањето големи делови од територијата, ИСИЛ
(Да’еш) постигна повеќе од било кое движење од почетокот на муџахединската војна во
Авганистан. Контролата на територијата му овозможи да создаде навидум веродостојна
функционална влада, финансирана преку приходите од нафтата и другите заробени
богатства. Симболичната моќ на овој успех беше огромна и толкувана од поддржувачите
како знак на Божји благослов, во потврда на патот на ИСИЛ (Да’еш) кон создавање на
нов светски поредок.23

•

Пророштва за конечната битка: класичните исламски пророштва предвидуваат дека
Армагедон и последната битка на исламот со непријателите ќе се случи во регионот на
Шам (Голема Сирија) и ќе ја предводи Махди (наследник на Мухамед). 24 Овие
пророштва станаа основен дел од идеологијата на ИСИЛ (Да’еш). Според неговата
пропаганда, заробениот град Дабик треба да биде местото на оваа конечна
апокалиптична битка меѓу муслиманите и христијаните. Многу ФТФ го гледаа ова како
можност да земат учество во „битката за крај на сите битки“,25 што ќе доведе до Судниот
ден и спасение на праведниците. Борбата се гледа како можност за искупување на
минатите гревови и станување маченик.

ел-Саид и Барет, „Подобрување на разбирањето на феноменот на странски терористички борци во
Сирија“ (види фуснота 14).
21
Ребека Гулд, „Изопачување на Хиџра од Исламската држава“, Проект Синдикејт, 11 август 2015.
22
„Повик на Хиџра“, Дабик, број 3, достапно на http://www.ieproject.org/projects/dabiq3.pdf.
23
Фили и Фанстон „Индонезиската и малезиската поддршка за Исламската држава“ (види фуснота 15).
24
Ibid.
25
Томас Корут Самуел „Радикализација во Југоисточна Азија: Избрана студија на случај на Да’еш во
Индонезија, Малезија и Филипини“, Регионален центар за борба против тероризмот во Југоисточна
Азија (2016).
20
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•

Финансиски мотив: Привлечноста на ИСИЛ (Да’еш) се протега и на материјална корист.
Некои дезертери од ИСИЛ (Да’еш) споменуваат ветувања за храна, луксузни стоки и
автомобили, а и отплатени долгови.26

Иако религијата и идеологијата обично се третираат како главна причина за регрутирање, многу
ФТФ врбувани во Европа и Азија, беа привлечени и од „факторот возбуда“ и надразнетост за
борба во странски конфликти.27
Заедничкиот мотив наведен во интервјуата со ФТФ од Европа е чувството на исклученост и
недостаток на припадност во својата локална заедница, создавајќи „чувство дека со
пристапување кон борбата во Сириската Арапска Република, тие немаат што да изгубат, а ќе
добијат сè“. 28 Од друга страна, пропагандата на ИСИЛ (Да’еш) нуди атрактивна порака на
припадност, цел, братство, авантура и почит. 29 Со други зборови, ФТФ може да се
категоризираат во четири основни типа 30:
•

„Трагачи по одмазда “: фрустрирани и лути ФТФ кои бараат вентил за ослободување на
ваквите емоции кон некоја личност, група или субјект за кои сметаат дека се виновни.

•

„Трагачи по статус“: овие ФТФ бараат признавање и почит од другите.

•

„Трагачи по идентитет“: примарно водени од потребата да припаѓаат и да бидат дел од
нешто значајно, овие ФТФ го дефинираат својот идентитет или чувство за себе преку
припадност на група.

•

„Трагачи по возбуда“: ФТФ се привлечени кон групата поради изгледите за возбуда,
авантура, и слава.

Недостатокот на единствен профил претставува значаен предизвик за државите во обидот да ги
идентификуваат потенцијалните ФТФ. Исто така, патуваат сѐ поголем број жени, главно во
придружба на сопругот, или во потрага по брак со ФТФ и живот под калифат.

Студија на случај: Велика Британија
Анџем Чудари, 49, е осуден во 2016 година поради повик на поддршка за ИСИС (Да’еш).
Од 1999 година, тој организирал екстремистички групи, држејќи говори на јавни собири
на кои присуствувале поводливи млади луѓе, од кои некои подоцна се радикализирале и
отпатувале во странство како ФТФ или продолжиле да вршат терористички напади во
„Жртви, сторители, средства: наративите на дезертерите на Исламската држава“, Извештај на
Меѓународниот центар за проучување на радикализацијата (18 септември 2015).
27
Корут Самуел „Радикализација во Југоисточна Азија: Избрана студија на случај на Да’еш во
Индонезија, Малезија и Филипини“, (види фуснота 25).
28
Рик Кулсет, „Соочување со четвртиот бран на странски борци: Што ги движи Европејците во Сирија
и кон Исламската држава? Увид од белгиската држава“, Кралски институт за меѓународни односи
Егмонт-документ 81 (март 2016).
29
„Странски борци: ажурирана проценка на протокот на странски борци во Сирија и во Ирак“, Суфан
група (декември 2015).
30
Ренди Борум, „Етимологија на радикализацијата“, во Прирачник за криминологија на тероризмот,
Гери ла Фри и Џошуа Д. Фрајлих, изд. (Вајли-Блеквел, 2016).
26
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Велика Британија. Чудари, поранешен адвокат, секогаш бил внимателен да остане во
границите на законот без да го премине прагот на кривично дело во своите говори.
Сепак, тој беше осуден дека ја преминал границата по објавување говори на Јутјуб каде
заговара калифат формиран од ИСИЛ (Да’еш) и им го наметнува на вистинските
муслимани, „Послушноста спрема калифот [ал-Багдади] е обврска“. Чудари беше
осуден на казна затвор од пет години и шест месеци 31.
Студија на случај: Холандија
Во 2015 година, шест лица беа осудени во Холандија за нивната улога во „организација
за врбување“ која поттикнувала, регрутирала, олеснувала и финансирала млади луѓе кои
сакале да патуваат во Сириската Арапска Република за да се борат. Случајот покрена
фундаментални прашања во Холандија за границите на слободата на говорот, слободата
на религијата и активизмот. Одбраната неуспешно се обиде да тврди дека се гонат
машките „идеи“ и дека судењето е „еднакво на криминализација на верското
убедување“. Мажите добија казни до шест години затвор.32

1.3

Жени и деца

Една петтина од лицата кои патувале во Сириската Арапска Република од Европа се жени, со
уште поголем број жени што патуваат од Азија, земјите од Персискиот залив и Северна
Африка.33 Иако многу жени отпатувале за да ги придружуваат своите сопрузи, биле намамени и
немажени жени и млади девојки, често на интернет, со можноста да учествуваат во
воспоставувањето на калифатот и да се омажат со борци на ИСИЛ (Да’еш) идолизирани како
херои. Цели семејства мигрирале во желба за подобар живот на територијата под контрола на
ИСИЛ (Да’еш), вклучувајќи деца, баби и дедовци. На пример, во 2015 г., 12 членови од
британско-бангладешко семејство, на возраст од 1 до 75 г., отпатувале од Обединетото Кралство
во Сириската Арапска Република преку Бангладеш и Турција. 34 Има многу други слични
примери.
Ал-Каеда во Ирак, и други слични групи историски користеле жени како борци. Во некои случаи,
како што е испоставата на ИСИЛ (Да’еш) во Нигерија, Боко Харам, жените се распоредуваат
како бомбаши-самоубијци.
Но, ИСИЛ (Да’еш) не смета дека функцијата на жените во калифатот е тие да бидат борци.
Напротив, нивната главна улога е да одгледуваат деца и да се грижат за својот сопруг, како што
е опишано во списанието Дабик на ИСИЛ (Да’еш) „сопруга на муџахедин и мајка на
лавчиња“.35 Добрата мајка се обидува да ги индоктринира децата со основните вредности на

Викрам Дод, „Анџем Чудари осуден на пет и пол години затвор затоа што поттикнувал поддршка за
ИСИС“, Гардијан, 6 септември 2016.
32
„Холандски суд осуди деветмина за терористички дела“, Би-Би-Си Њус, 10 декември 2015.
33
Биби ван Гинкел, Ева Ентенман, изд. „Феноменот на странски борци во Европската унија“,
Меѓународен центар за борба против тероризмот (ICCT) Истражувачки труд (април 2016.
34
Џон Симпсон, „Сите 12 сме тука: семејството Лутон го објави доаѓањето во Сирија под контрола на
Исис“, Тајмс, 4 јули 2015.
35
„Од битката кај Ал-Ахзаб до војна на коалиции“, Дабик, број 11, достапно на
https://clarionproject.org/docs/Issue%2011%20-%20From%20the%20battle%20of%20AlAhzab%20to%20the%20war%20of%20coalitions.pdf.
31
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ИСИЛ (Да’еш), да ги воспита синовите како борци и потенцијални маченици, и да ги научи
ќерките да го следат примерот на мајка си како идни сопруги на борци.36
Меѓутоа, во некои случаи, жените може да добијат обука за оружје и да им се дозволи да носат
оружје во јавност. Слично на ова, одредени жени добиваат самоубиствени бомбашки елеци, но
само заради лична одбрана во случај на напад од непријателски сили.37 Другпат, женски регрути
се приклучуваат кон бригадата Ал Кханса, исклучиво женска верска полиција формирана за
жените обвинети за „неисламско“ однесување. Припадничките на единицата, наводно, се
одговорни за мачење на затворениците и одмерување на казната како на пр., камшикување, на
лицата прогласени за виновни поради прекршување на строгиот кодекс на однесување на ИСИЛ
(Да’еш).
Други функции кои ги преземат жените се наставнички или медицински сестри. Но, една од
најважните улоги е да радикализираат и да шират пропаганда, користејќи го своото познавање
на социјалните медиуми и онлајн-контакти. Вклучувајќи се во онлајн-разговори со семејството,
пријателите, други жени и потенцијални борци, жените-ФТФ ги поттикнуваат да мигрираат и
им го олеснуваат патувањето.38 Без оглед на улогата што ја преземаат, жените-ФТФ активно
придонесуваат во водење на терористички организации.

Студија на случај: Велика Британија
Британската државјанка Сали Џонс, бела преобратена муслиманка и поранешна пејачка
во панк-рок бенд, замина во Сириската Арапска Република во 2013 г. со осумгодишниот
син за да му се приклучи и да се омажи со своеото момче Јунаид Хусеин.39 Во 2015 г.,
Џонс издаде серија заканувачки пораки на Твитер. Меѓу другото, таа ги повика
муслиманските жени да започнат терористички напади во Велика Британија за време на
Рамазан.40 Во јуни 2016 г,, Џонс беше убиена во Соединетите Американски Држави во
напад од беспилотни летала (дронови). За нејзиниот син ЏоЏо, кој се појави во видео на
ИСИЛ (Да’еш) како егзекутира затвореник пукајќи му в глава, се верува дека загинал во
истиот напад.41
За женските повратници кои извршиле терористички дела и се сметаат за безбедносен ризик,
општите кривично-административни опции во голема мера остануваат исти како и за нивните
машки колеги. Но, конкретниот пристап кон женските повратници варира во различни
јурисдикции. Одредени држави ги гонат сопругите на ФТФ за тероризам врз основа на нивната
секојдневна поддршка за сопрузите. Други држави не сметаат дека ова е кривично дело во
отсуство на дополнителни докази за терористичко однесување.

Мрежа за свест од радикализација „Одговор на повратниците: странските терористички борци и
нивните семејства“ (види фуснота 17).
37
Холандија, Служба за општо разузнавање и безбедност на Министерството за внатрешни работи и за
односи со кралството, Живот со ИСИС: разоткриени митови, (Хаг, јануари 2016).
38
Тања Мехра, „Странски терористички борци: трендови, динамика и политика“, Политички билтен на
Меѓународниот центар за борба против тероризам (ICCT) (декември 2016).
39
Соединети Американски Држави, Државно биро за борба против тероризмот и насилниот екстремизам
при Стејт Департментот на САД, Обележја на странските терористички борци, (Вашингтон, 29
септември 2015).
40
Александра Симс, „Сали Џонс: врбувачка на Исис ‘издава серија терористички закани против
британските градови’ преку Твитер“, Индепендент, 25 мај 2016.
41
Фиона Хамилтон, Луси Фишер, „Синот на Сали Џонс 'колатерална штета'“, Тајмс, 13 октомври 2017.
36
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Студија на случај: Холандија
Лаура Хансен, 22, ја напуштила Холандија во септември 2015 г., заедно со сопругот и
двете мали деца за да живеат под ИСИЛ (Да’еш) во Сириската Арапска Република, каде
што нејзиниот сопруг се приклучил кон групата како борец. Тие патувале преку Турција
под изговор на семеен одмор. Десет месеци подоцна, Хансен ја преминала ирачката
граница со децата, тврдејќи дека избегала откако се разочарала од животот под ИСИЛ
(Да’еш). Со помош на татко си, се вратила во Холандија, каде што била уапсена и
обвинета за тероризам. На судењето, Судот констатирал дека Хансен му помагала на
сопругот давајќи му покритие за патувањето, а потоа го поддржувала како сопруга
додека се обучувал и се борел за ИСИЛ (Да’еш). Во ноември 2017 г., таа е осудена за
„подготовка или потпомагање тероризам“ и добила казна од 24 месеци затвор, со 13
месеци условно за период од 3 години.42
Иако конвенционалниот став е дека жените се вклучуваат во терористичко однесување
помалку од мажите, жените-повратници сѐ уште претставуваат значителен ризик.
Истражувачите откриваат дека жените што се приклучуваат кон терористички групи се
мотивирани од идеологија. Тие се гледаат себеси како „дел од општествено движење“ и се
посветени на каузата во која веруваат.43 Транснационалните бракови носат потенцијал за идна
меѓународната соработка меѓу екстремистите.
Без оглед на забраната за жени-борци во калифатот, некои женски повратници се нафаќаат на
преземање или поттикнување напади надвор од калифатот (по своја волја или според
упатствата на ИСИЛ (Да’еш)). Во првата половина од 2017 година, речиси една четвртина од
сите терористички заговори во Европа вклучуваат осомничени жени. Терористички ќелии
целосно составени од жени се откриени во Франција, Мароко и Велика Британија. Нивните
членови потоа биле обвинети за планирање бомбашки напади и напади со нож.
Иако голем број машки ФТФ загинале во борбите во Ирак и Сириската Арапска Република во
текот на 2017 година, многу од нивните жени и деца се живи. Во само една битка, во офанзивата
за ослободување на Мосул од ИСИЛ (Да’еш), се предадоа и беа уапсени од ирачките сили над
1.300 жени и деца. Овие жени, како и други од целиот регион, се обидуваат да бидат вратени со
своите деца и да продолжат слободно да живеат во матичните земји. Други, како 16-годишната
германска девојка заробена во Мосул, се соочуваат со судење за членство во ИСИЛ (Да’еш).44
Просечната возраст на ФТФ од Западен Балкан во Сирија и Ирак е 31 г. за мажи и 30 г. за жени.
Во споредба со другите европски земји, повеќе жени (36 отсто меѓу Босанците и 27 проценти кај
Косоварите, што е речиси двојно повеќе од европскиот просек), се придружиле на мажи кои
патуваат во Сириската Арапска Република и Ирак. Во споредба со европскиот просек, жените и

Пресуда на Окружниот суд во Ротердам, Предмет бр. 10 / 960288-16, 13 ноември 2017 г., достапна на
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2017:8858. Види и „Мајка која ги
одвела децата во Сирија прогласена како виновна за потпомагање тероризам“, ДачЊус.НЛ, 13 ноември
2017.
43
Гаја Пелегрини-Бетоли „Бестрашните сестри откриваат како ИСИС зависи од улогата на жените“,
Сирија Дипли, 26 мај 2017.
44
Рејчел Робертс, „Германската тинејџерка-'невеста на Исис' може да се соочи со смртна казна во
Ирак“, Индепендент, 18 септември 2017.
42
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децата (неборци) сочинуваат далеку поголем процент (до 55 отсто) од луѓето од Западен Балкан
кои патувале во Сирија и Ирак.45
Децата кои ги придружуваат родителите во Сириската Арапска Република или биле родени таму
во семејства на ФТФ, претставуваат особено загрижувачки проблем. Контрацепцијата наводно
е нелегална под власта на ИСИЛ (Да’еш), додека жените се охрабруваат да родат повеќе деца.46
Родените во конфликтните зони ризикуваат апатридија (немање државјанство) доколку двајцата
родители загинат или се затворени. Мајките може да се обидат да го побараат државјанството
на таткото за своите деца.47
Регрутирањето и користењето деца е суштински дел од плановите на ИСИЛ (Да’еш) за иден
опстанок. На територијата окупирана од ИСИЛ (Да’еш), децата одат на училиште почнувајќи од
околу шест години, при што, покрај предмети како англиски, арапски и математика, тие се
индоктринираат во идеологијата на ИСИЛ (Да’еш).
Машките на возраст од околу девет години, наречени „младенчиња на калифатот“, се обучуваат
да користат оружје и да убиваат. 48 Се верува дека меѓу 2014 и 2016 година, ИСИЛ (Да’еш)
регрутирал и обучил над 2.000 момчиња на возраст од 9 до 15 години.49 Наставата опфаќала
милитаризација и индоктринација. Обуката за оружје и експлозиви била надополнета со
веронаука. 50 Откако ќе се обучат, децата вршат придружни улоги како на пр., лекување на
ранетите. Инаку, може да дејствуваат како шпиони, снајпери и фронтални борци.51 Една студија
за децата и младите величани во пропагандата на ИСИЛ (Да’еш) како маченици открива дека
една третина од загинатите при нападите во 2015 година биле од други земји, а не од Ирак и
Сириската Арапска Република.52 Во 2016 г., 12-годишно индонезиско момче, кое отпатувало во
Сириската Арапска Република за да се бори со ИСИЛ (Да’еш) е пријавено како загинато во
воздушен напад.53
ИСИЛ (Да’еш) е единствен меѓу терористичките групи познат по безобѕирното користење на
деца-војници, кои добиваат значајна улога во пропагандните видео-снимки. Млади момчиња,
вклучувајќи ги и синовите на ФТФ, се снимени како егзекутираат затвореници со детонирање
експлозиви, застрелување или обезглавување. Најмалото дете познато до денес е момче од
Саџјан Гохел и Владо Азиновиќ „Предизвиците со странските терористички борци: регионална
перспектива“, документ презентиран на конференцијата на тема „Странските терористички борци и
правците на нелегалната миграција: превенција и отпорност“, што се одржа во Драч, Албанија, 13-15
септември 2016 г., стр. 12.
46
Мрежа за свест од радикализација „Одговор на повратниците: Странските терористички борци и
нивните семејства“ (види фуснота 17).
47
На пример, Лаус Калаган, „Ислам Митат: Избегавме од Рака, но уште сум прогонувана - и ловена - од
Исис“, Сандеј Тајмс, 22 октомври 2017. Види и Шираз Махер, „Што треба да им се случи на жените и
децата од странство кои се приклучија кон Исис?“, Њу Стејтсмен, 28 август 2017.
48
Ричард Барет, „По калифатот: странските борци и заканата од повратниците“ Суфански центар
(октомври 2017).
49
Ibid.
50
Касандра Виноград, Гази Балкиз и Амар Чеих Омар, „ИСИС обучува деца-војници во кампови за
„младенчиња на Исламската држава“ Ен-Би-Си Њус, 7 ноември 2014.
51
Ibid.
52
Миа Блум, Џон Хорган и Чарли Винтер „Претставување на децата и младите во пропагандата за
мачеништво на Исламската држава, 2015-2016“, Си-Ти-Си Сентинел Вест Поинт, том 9, број 2
(февруари 2016).
53
Том Алард „Индонезиско училиште - отскочна штица за децата-борци во Исламската држава во
Сирија“, Ројтерс, 7 септември 2017.
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четири години, одведено во Сириската Арапска Република како бебе од неговата британска
мајка, кое е прикажано во видео како детонира автомобил-бомба, убивајќи тројца затвореници.54
Благосостојбата и психичкото здравје на децата кои се враќаат во земјата на потекло или во
земјата на своите родители мора да биде приоритет број еден при било каков мултиагенциски
одговор. Тие најверојатно ќе бидат сериозно трауматизирани и нечувствителни на бруталност и
насилство. Многу од децата малку ќе се сеќаваат на поинаков живот и ќе имаат тешкотии да се
интегираат во заедниците дома.
Постарите деца индоктринирани од наставниците на ИСИЛ (Да’еш), најверојатно ќе имаат
поминато воена обука и ќе бидат научени да убиваат како дел од обуката. Затоа, треба да се
елиминираат сите остатоци од радикализацијата за да се спречат проблеми во наредните
години. 55 Децата над возраст на кривична одговорност може да бидат предмет на кривично
гонење, дури и ако обвинителските одлуки се избалансирани со степенот на вклученост на
младото лице поради принудата што ја доживеало.
Од првите три групи депортирани лица од Турција во Индонезија во 2017 г., од вкупно 137 лица,
79 отсто се жени или деца под 15-годишна возраст. 56 Не само што децата биле одведени во
зоните на конфликт, туку и голем број биле родени како деца на ФТФ. Мал број жени несомнено
биле присилени или излажани да отпатуваат во ИСИЛ (Да’еш). Други, пак, доживеале присилно
превоспитување, а можеби биле и жртви на сексуално ропство и насилство. Жените, децата и
другите ранливи лица може да имаат потреба од поинаков третман по враќањето, прилагоден
кон нивните индивидуални околности. Во многу случаи, обвинителите ќе се соочат со дилема
дали да гонат. При овие одлуки, можеби ќе треба да се земат предвид други кривични дела освен
тероризмот, како на пр., загрозување на деца со нивно одведување во зона на конфликт.

„Државите-членки треба да развијат и да имплементираат стратегии за
постапување со одредени категории на повратници, конкретно, малолетници, жени,
членови на семејството и други потенцијално ранливи лица, даватели на здравствени
услуги и други хуманитарни потреби, како и разочарани повратници кои извршиле
помалку сериозни прекршоци“57.

1.4

Еволуција на феноменот

„Пред да избие Арапската пролет во 2011 г., околу 30.000 муслимански странски борци
веќе учествувале во 18 различни конфликти, почнувајќи од Босна и завршувајќи во
Кашмир и на Филипините“58.

Џеј Акбар „Ново шокантно видео на ИСИС прикажува четиригодишно британско момче наречено
„Џихадист Јуниор“ како крева во воздух четири наводни шпиони во автомобил-бомба“, Дејли мејл, 10
февруари 2016.
55
„Германската разузнавачка служба предупредува на новата генерација регрути на ИСИС“, весникот
Ашарк ал-Авсат, 21 октомври 2017.
56
Сидни Џонс, презентација на Работилницата на УНОДЦ во Манила (ноември 2017).
57
Комитет за борба против тероризмот на Советот за безбедност на Обединетите нации, „Мадридски
водечки принципи“, 23 декември 2015, S/2015/939.
58
Алекс П. Шмид, „Проценки за странски (терористички) борци: концепциски прашања и прашања на
податоци“, Документ на ICCT (октомври 2015).
54
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Муџахединската војна во Авганистан во 1980 г. беше првиот современ конфликт каде имаше
големо учество на странски борци. При овој конфликт, бевме сведоци на формирање на глобална
заедница на борци, преполнета со мрежи за финансирање, веродостојност и владеење на бојното
поле. Проценките за тоа колку лица отпатувале во Авганистан за да се борат во конфликтот се
движат од 10.000 до 35.000.59 Кога конфликтот конечно заврши во 1989 г., многу од странските
борци, познати како „Авганистански дипломци“, се вратија во матичните земји. Некои се вратија
за да продолжат со нормален живот, додека други и натаму продолжија со милитантни
активности и се вклучија во формирање на терористички организации. Истовремено, голем број
од оние кои останаа во Авганистан беа регрутирани во новоформираната терористичка
организација предводена од Осама бин Ладен: Ал-Каеда.
Со крајот на дваесеттиот век, голем дел од странските борци остана во Авганистан, каде што
Ал-Каеда обезбеди кампови за обука на борци како грабнувачите од терористичките напади на
11 Септември. Лицата кои се изјасниле дека имаат поминато обука таму се:
•

Мухлис Јунос: лидерот на Специјалната оперативна група на Моро Исламскиот
Ослободителен Фронт (МИЛФ) на Филипините и експерт за експлозиви.60 Јунос беше
осуден за улогата во серија координирани бомбашки напади, вклучувајќи го и нападот
во јавниот транспорт, кога загинаа 22 лица и беа повредени голем број патници во Метро
Манила на денот Ризал во декември 2000 г.61 За него се пријавува дека добил воена обука
во Авганистан во 1990-тите.62

•

Ремзи Јусуф: осуден за организирање на нападот врз Светскиот трговски центар во
Њујорк во 1993 г., со помош на камион-бомба во кој загинаа шест лица, но кој требаше
да убие стотици други. Тој беше осуден и за заговор, планиран на Филипини, за ставање
бомби на патнички летови. Јусуф се борел во муџахединската војна во Авганистан.63

•

Д-р Азахари бин Хусин: пријавен како главен творец на бомбата и одговорен
направите во серијата напади на Џемаах Исламијах, вклучувајќи ги и нападите
ноќни клубови на Бали во 2002 г., во хотелот Мериот во Џакарта во 2003 г. и
Австралиската амбасада во Џакарта во 2004 г., што предизвика смрт на 245 лица.
него се наведува дека добил обука за експлозиви во Авганистан во 1999 г.64

за
на
на
За

Нападите од 11 Септември во Њујорк и Вашингтон, планирани од Авганистан, ѝ дадоа на АлКаеда огромен кредибилитет во очите на насилните екстремистички заедници. Додека
претходните конфликти се сметаа за одбранбени војни во име на локалното муслиманско
Марија Галперин Донели, Томас М. Сандерсон и Зак Фелман „Странските борци во историјата“,
Центар за стратегиски и меѓународни студии (Вашингтон), достапно на:
http://foreignfighters.csis.org/history_foreign_fighter_project.pdf.
60
Соединети Американски Држави, американско Министерство за финансии, Сноу најавува назначување
на 10 терористи од Џемаах Исламијах (ЏИ), соопштение за медиумите ЈС-700 (Вашингтон, 5 септември
2003).
61
Сенди Аранета „Животни услови за МИЛФ-самоубијците на денот Ризал“, Филипини стар, 24 јануари
2009.
62
Марија Реса, Од Бин Ладен до Фејсбук: 10 дена грабнување, 10 години тероризам, (Лондон,
Империјал Колеџ Прес, 2013).
63
Бенџамин Вајсер „Креаторот добива доживотна робија за бомбашкиот напад на Трговскиот центар“,
Њујорк Тајмс, 9 јануари 1998.
64
„Д-р Азахари - најопасниот терорист“, Стар онлајн, 15 август 2003.
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население, Ал-Каеда умееше да ја прикаже претстојната Глобална војна против тероризмот
како војна против исламот и да ги повика муслиманите да ја извршат својата верска должност
и да се кренат против „Западот“. При инвазијата на Авганистан, веќе беа присутни околу
10.000-20.000 странски борци. Ним им се придружија други, главно од Блискиот Исток,
Северна Африка, Кина и од поранешниот Советски Сојуз, за да се борат во име на Ал-Каеда и
Талибанците.65
Инвазијата на Ирак во 2003 година повторно беше искористена од Ал-Каеда за да се прикаже
дека муслиманскиот свет е нападнат. Набргу по инвазијата, во земјата почнаа да пристигнуваат
странски борци. Дури 4.000-5.000 ФТФ одговорија на повиците на Ал-Каеда и се приклучија кон
локалните сунитски милитанти. Овие ФТФ сочинуваа околу 5 отсто од вкупниот број ирачки
бунтовници. Претежно во своите 20-ти години и од Блискиот Исток, регрутите ја претставуваа
новата генерација на борци.66
Ал-Каеда во Ирак (АКИ) започна екстремно брутален и крвав поход со самоубиствени
бомбашки напади и обезглавувања, насочувајќи се не само кон коалициските сили и Западот,
туку и кон ирачката шиитска популација. ФТФ доброволно учествуваа во повеќето
самоубиствени бомбашки напади.67 АКИ почна да ја губи моќта во 2006 г., по смртта на својот
лидер во воздушен напад, па сунитските племенски лидери формираа ново движење за
протерување на терористичката група. Многумина од водачите на АКИ беа убиени или
затворени, но групата и натаму продолжи со напади.
По избувнувањето на граѓанската војна во Сириската Арапска Република во 2011 г., еден од
командантите на АКИ основа официјална испостава на Ал-Каеда во земјата, наречена Фронтот
ал Нусра. Истовремено, остатоците од АКИ бараа засолниште во Сириската Арапска Република.
И двете првично беа дел од вооружена опозициска група во Сириската Арапска Република со
околу 1.000 лица,68 којашто наскоро беше зајакната со прилив на странски борци, од кои на
почетокот многумина беа мотивирани да ги заштитат своите сунитски „браќа и сестри“ од
навидумната бруталност на сириската влада. АКИ и Фронтот ал Нусра ги регрутираа поголемиот
дел од овие нови борци, или се споија со милитантните групи кон кои тие се приклучија, што
доведе до мултинационален состав на борци.
Во 2013 година, тогашниот лидер на АКИ, Абу Бакр ал Багдади, ја презеде власта и ја
преименува АКИ во Исламска држава на Ирак и Левант, доведувајќи до одвојување од Ал-Каеда
и од Фронтот ал Нусра. Потоа, групата зазеде големи делови од територијата во Ирак и
Сириската Арапска Република, при што Абу Бакр ал Багдади во јуни 2014 г., го прогласи
создавањето на калифат, а групата беше преименувана во „Исламска држава“. Муслиманите од
целиот свет беа повикани да ја исполнат верската должност и да мигрираат во новата „држава“.69
И покрај екстремната употреба на насилство, убедливата употреба на пропаганда од страна на
ИСИЛ (Да’еш) (прикажување на своите воени успеси и придобивките од животот под калифат)
Донели, Сандерсон и Фелман „Странските борци во историјата“ (види фуснота 59).
Ibid.
67
Мохамед Хафез, Бомбаши-самоубијци во Ирак: стратегија и идеологија на мачеништвото,
(Вашингтон, Американски институт за мир, 2007).
68
„Водич за сириските бунтовници“, Би-Би-Си Њус, 13 декември 2013.
69
„Исламската држава и кризата во Ирак и Сирија на карта“, Би-Би-Си Њус, 28 март 2018. Види и
„Лидерот на Исис ги повикува муслиманите да 'изградат исламска држава'“, Би-Би-Си Њус (1 јули 2014).
65
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доведе до невиден прилив на доброволци од целиот свет кои отпатува да живеат под власта на
терористичката група. Ова опфати не само машки ФТФ, туку и самотни жени и семејства.
Додека очите на светот се врз Ирак и Сириската Арапска Република, ФТФ се вклучени и во
терористички активности на други испостави или подружници на ИСИЛ (Да’еш) и Ал-Каеда, а
и во бунтовнички групи, како на пр., на авганистанските Талибанци.70 Обично составени од лица
од ист континент или од заедници на дијаспората на вклучените држави, сите тие претставуваат
потенцијален ризик за иднината. Она што е уникатно се бројките и мултинационалниот состав
на лицата привлечени кон сирискиот конфликт.

1.5

Ситуацијата во светот

Во својот врв, околу 10 милиони луѓе живееле на територијата под контрола на ИСИЛ (Да’еш)
во Ирак и Сириската Арапска Република, 71 а протокот на странски борци преку турскосириската граница изнесувал дури 2.000 лица месечно.72 До 2015 г., околу 40.000 лица од над
120 земји допатуваа како борци во Ирак и Сириската Арапска Република.73 Околу 80 проценти
од нив мигрирале да се приклучат кон ИСИЛ (Да’еш) и да живеат во калифат, 74 создавајќи
комбинирани сили со Сиријците и Ирачаните кои се проценуваат на околу 100.000 борци.75

ИНТЕРПОЛ има 43.000 имиња во својата база на податоци за ИСИЛ (Да’еш),
вклучувајќи и информации собрани од боиштата во Ирак и Сирија76.
Како дел од главната цел да изгради светски исламски калифат, ИСИЛ (Да’еш) го објави
формирањето на низа провинции надвор од Ирак и Сириската Арапска Република.
Контролирани од поврзани групи, овие провинции се наоѓаат на Блискиот Исток (во Либија,
Јемен, Египет-Синај и Саудиска Арабија) и пошироко (во Северен Кавказ, Алжир, Нигерија и на
авганистанско-пакистанската граница).77 Се пријавува дека над 50 терористички групи во светот
тврдат поврзаност со ИСИЛ (Да’еш).78
Заострувањето на контролата на границите - особено од страна на Турција - по усвојувањето на
Резолуцијата 2178 (2014) од Советот за безбедност на Обединетите нации, во комбинација со
Нур Захид „Авганистанските претставници гледаат клучна улога на странските борци во борбите во
Хелманд“, Гласот на Америка, 14 август 2016.
71
„Исламската држава и кризата во Ирак и Сирија на карта“ (види фуснота 69).
72
Даниел Л. Бајман: „Што се крие зад поразот на ИСИС?“, Институција Брукингс, 27 септември 2016.
73
Пол Крукшанк, „Поглед од ровот: Лиза Монако, поранешен помошник на претседателот Барак Обама
за внатрешна безбедност и борба против тероризмот“, ДТЦ Сентинел Вест Поинт, том 10, број 9
(октомври 2017 г.). Види и Мрежа за свест од радикализација „Одговор на повратниците: странските
терористички борци и нивните семејства“ (види фуснота 17), каде се наведува дека има „42.000+
странски терористички борци од 120+ земји“.
74
Шмид, „Проценки за странските (терористички) борци: концепциски и податочни прашања“ (види
фуснота 58).
75
Давид Гартенштајн-Рос, „Колку борци навистина има Исламската држава?“ Војна на карпи, 9
февруари 2015.
76
Брет Мекгурк, Писмо до коалиционите партнери на Д-ИСИС за напредокот во изминатата година,
Стејт Департмент на САД, Забелешки на специјалниот претседателски претставник на глобалната
коалиција за борба против ИСИС, (Вашингтон, Стејт Департмент на САД, 29 декември 2017).
77
Кетрин Бауер, „По Сирија и Ирак - испитување на провинциите на Исламската држава“, Институт за
блискоисточна политика во Вашингто (ноември 2016).
78
Ibid.
70

21

ФЕНОМЕНОТ НА СТРАНСКИ ТЕРОРИСТИЧКИ БОРЦИ
влошената ситуација на терен во Ирак и Сириската Арапска Република, значеше дека од
септември 2016 г., протокот на борци преку границата од Турција опадна на околу 50 месечно.79
До декември 2017 г., ИСИЛ (Да’еш) изгуби поголем дел од земјата што ја држеше во Ирак и се
сведе на само 7 отсто од сириската територија под негова окупација (во спроредба со декември
2016 г., кога ИСИЛ (Да’еш) контролираше речиси 55 проценти).80 Групата беше истерана од
главните урбани подрачја под нејзина контрола, вклучувајќи го и сирискиот град Рака фактички, главен град на калифатот и од регионалниот главен град Мосул во Ирак. Загубата на
окупираните нафтени полиња значеше и дека ИСИЛ (Да’еш) ги изгуби главните извори на
приход.81
Глобалната коалиција за борба против ИСИЛ (Да’еш) проценува дека во областа на операции на
коалицијата, имало помалку од 1.000 терористи на ИСИЛ (Да’еш) на крајот од 2017 година,82 со
непознат, но значително намален број во источниот дел на Сирија и во западниот дел на Ирак.
Владите на Ирак и на Сириската Арапска Република прогласија победа над ИСИЛ (Да’еш), дури
иако терористичката група продолжи да спроведува напади против воени и цивилни цели.83 И
покрај големите територијални загуби, ИСИЛ (Да’еш) останува „најсмртоносната терористичка
организација во светот“.84 Таа ја придоби лојалноста на воспоставените и новите терористички
групи во други земји, и насочува или поттикнува терористички напади ширум светот.
Општо земено, нападите на ИСИЛ (Да’еш) може да се сместат во три категории. Прво, напади
што ги вршат „главните“ ФТФ-оперативци, кои се обучени од ИСИЛ (Да’еш), со седиште и пред
сѐ активни во Ирак и Сириската Арапска Република.85 Второ, има напади во кои лицето или
групата не отпатувало во зоната на конфликт, туку се насочува виртуелно од фацилитатор на
ИСИЛ (Да’еш) со седиште во Ирак и во Сириската Арапска Република (често ФТФ од
сопствената држава). Со помош на шифрирани пораки, фацилитаторите ги поттикнуваат и ги
инструираат идните напаѓачи. Некои коментатори ги нарекуваат нападите извршени на овој
начин „напади со далечинско управување“.86 Конечно, постојат „напади на осамени волци“, при
што лицето или групата самостојно се поврзува со ИСИЛ (Да’еш), но нема директна врска со
групата. Овие напади се наречени „џихад без водач“.87 Триесет и пет вакви напади се извршени
во 16 земји во 2016 година, при што загинаа 172 лица.88 Меѓутоа, честопати е тешко нападите

Бајман: „Што се крие зад поразот на ИСИС?“ (Види фуснота 72).
ОМРАН Центар за стратегиски студии, достапно на: https://omranstudies.org/. За ажурирана мапа на
областите под контрола на ИСИЛ (Да’еш), види https://isis.liveuamap.com/.
81
Џек Мур, „Се приближува крајот на ИСИС додека калифатот губи пари и земја“, Њусвик, 29 јуни
2017.
82
Ахмед Абуленеин „Помалку од 1.000 борци на ИД остануваат во Ирак и Сирија, вели коалицијата“,
Ројтерс, 27 декември 2017.
83
Мохамед Рашид „Зошто известувањата за пропаста на ИСИС се многу претерани“, Омран Центар за
стратегиски студии (18 декември 2017).
84
СТАРТ „Преглед: Тероризмот во 2016 година“, Универзитет во Мериленд, Национален конзорциум за
проучување на тероризмот и одговорите на тероризмот, август 2017.
85
Ibid.
86
Си-Би-Си радио „Терор оддалеку: како ИСИС поттикнува и насочува напади од далечина“, подкаст,
24 март 2017.
87
Марк Сеџман, Џихад без водач - терористичките мрежи во дваесет и првиот век (Филаделфија,
Универзитет на Пенсилванија Прес, 2008); види и Даниел, Л. Бајман „Фрустрирани странски борци“,
Институција Брукингс, 13 јули 2017.
88
СТАРТ „Преглед: Тероризмот во 2016 година“ (види фуснота 84): види и Тим Листер и др., „ИСИС
оди глобално: 143 напади во 29 земји каде загинаа 2.043 лица“., Си-Ен-Ен, 12 февруари 2018.
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правилно да се класифицираат. Иако често постојат сомневања за контакт со ИСИЛ (Да’еш),
може да не се најдат материјални докази.

Иднината на ИСИЛ (Да’еш)
Иако се чини дека калифатот е на работ на исчезнување, организацијата на ИСИЛ (Да’еш) не е.
Заканата којашто тој ја создаде е повеќедимензионална и постојано и бргу се развива. ИСИЛ
(Да’еш) може да се обиде да воспостави провинции во земјите во странство 89 со крајна цел
создавање нова сателитска Држава.
Ограноци на ИСИЛ (Да’еш) во неговите провинции сѐ повеќе го шират влијанието. Во Јемен, се
пријавува дека групата двојно се зголемила во 2017 година.90 Во Синај и Авганистан, се вршат
сѐ повеќе смртоносни напади во име на групата. Борци на ИСИЛ (Да’еш) се прераспоредуваат и
во Либија.91 Во Ирак и во Сириската Арапска Република, ИСИЛ (Да’еш) може лесно да се врати
кон она што групата го претставуваше во раните денови, имено, „смртоносна бунтовничка сила
која користи тактики што се движат од терористички напади до герилска војна.“92

Што се случи со борците?
Истражувањата покажуваат дека околу 14.910 ФТФ веќе ги напуштиле Ирак и Сириската
Арапска Република,93 многумина во раните фази на конфликтот. Глобалната коалиција изјави
дека од почетокот на дејствување на Коалицијата во 2014 година, повеќето борци на ИСИЛ
(Да’еш) се убиени или заробени.94 Меѓутоа, извештаите сугерираат дека голем број од нив сепак
успеале да избегнат смрт или заробеништво. Овие ФТФ можеби заминале под превезот на
цивилна евакуација од градовите како Рака и потоа ги искористиле воспоставените рути на
криумчарење луѓе за да ја преминат границата кон Турција.95
ФТФ кои во моментов се во Ирак и Сириската Арапска Република можеби немаат друга опција
освен да останат и да се борат. ФТФ беа премногу застапени во завршните борби за Мосул и
Рака. На многумина од нив сега им се суди во ирачките судови96 или се во притвор на сириските
демократски сили (СДФ). Според Коалицијата, некои се движат во областите под контрола на
сириската влада.97

Вилијам Аркин, Роберт Виндрем и Синтија Мекфаден, „Новата борба против тероризмот - картата на
жаришта покажува ограноци на ИСИС кои се шират низ светот“, Ен-Би-Си Њус, 3 август 2016.
90
Ендру Блејк, „Исламската држава во Јемен 'стана двојно поголема' од 2016 г.: Пентагон“, Вашингтон
тајмс, 21 декември 2017.
91
Бел Тру „ИСИС се прегрупира во Либија по поразите во Ирак и Сирија“ Тајмс, 18 август 2017.
92
Данкан Вокер, „Колку реална е заканата од враќање на борците на Исламската држава?“, Би-Би-Си
Њус, 23 октомври 2017.
93
Ким Крејг „Жешка тема за странските борци“, Лофер, 26 ноември 2017; види и Барет, „По
Калифатот“ (види фуснота 48).
94
Ахмед Абуленеин „Помалку од 1.000 борци на ИС остануваат во Ирак и Сирија, вели
коалицијата“ (види фуснота 82).
95
Хана Лусинда Смит „Напливот на борци на ИСИС со намера да ја погоди континентална Европа,
предупредува Турција“, Тајмс, 5 декември 2017.
96
Ахмед Абуленеин, „Ирак обвинет за кршење на праведниот процес за осомничени од Исламската
држава“, Ројтерс, 5 декември 2017.
97
Џеф Селдин „Борците на ИД бегаат од деловите на Сирија под контрола на Асад“, Вести Гласот на
Америка, 27 декември 2017.
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„Според конзервативни процени, имаме убиено 60 до 70 илјади. Тие прогласија армија,
ја поставија на бојното поле, а ние завојувавме со неа.“98
Сите ФТФ кои ќе заминат нема да сакаат да се вратат во своите матични држави. Некои можеби
се плашат од извршните дејствија на органите на прогонот. Други пак се можеби спречени
поради одземање на државјанството или други санкции. Тие може да побараат засолниште во
други земји, каде што ќе ги зајакнат капацитетите на локалните насилни групи. Сепак, некои
ФТФ може да изберат да останат во Турција. Поновите извештаи укажуваат на тоа дека борците
кои остануваат лојални на ИСИЛ (Да’еш) се „притајуваат“ додека чекаат на нов развој на
настаните во Сириската Арапска Република, со намера да се вратат во зоната на конфликтот,
доколку вниманието на светот се пренасочи кон други места и ситуацијата се промени во нивна
полза.99
За ФТФ кои бараат нови боишта, има неколку потенцијални дестинации. Како што се вели
погоре, ограноците на ИСИЛ (Да’еш) во Авганистан, Либија, Синај и Јемен се многу активни и
веќе вклучуваат ФТФ во своите редови. Веќе се пријавува движење на избегани борци во овие
провинции на ИСИЛ (Да’еш).100 Други терористички групи поврзани со ИСИЛ (Да’еш), како на
пр., на Филипините, исто така може да примат ФТФ од сириската кампања.
Големиот проток на бегалци и баратели на азил од зоните на конфликт го зголемува ризикот
дека ФТФ ќе се обидат да го искористат системот на бегалците или рутите на мигрантите за да
избегнат гонење101 или за да се преселат на нови сцени на операција. Според податоците на
Обединетите нации, над пет милиони Сиријци избегале во странство за да избегаат од борбите
во Сириска Арапска Република; од тој број, над 970.000 се пријавиле за азил во Европа. 102
Двајцата ирачки бомбаши-самоубијци на фудбалскиот стадион Стад де Франс во Париз во 2015
година патувале со лажни сиријски пасоши користејќи ги мигрантските рути преку Грција.103
Ирачките и сириските борци истерани од своите земји потенцијално ќе се обидат да го направат
истото. Вистинските бегалци, незадоволни од своите околности, може да бидат подложни на
врбување.104

Ал-Каеда

Генерал Рејмонд Томас, обраќање на шефот на Командата за специјални операции на САД на
Форумот за безбедност во Аспен во јули 2017 г. во врска со борците на ИСИС (Да’еш) во Робин Рајт,
„Илјадници џихадисти на ИСИС се вратија дома“, Њујоркер, 23 октомври 2017.
99
Робин Рајт, „Илјадници џихадисти на ИСИС се вратија дома“, Њујоркер, 23 октомври 2017.
100
Еван В. Барт, „Синај: Најновите први борбени редови на Џихадизмот“, Центар Вилсон, 13 септември
2017. Види и Џеф Селдин „Авганистански официјални лица: борците на Исламската држава наоѓаат
засолниште во Авганистан“, Вести Гласот на Америка, 18 ноември 2017.
101
Комитет за борба против тероризмот на Советот за безбедност на Обединетите нации, „Странски
терористички борци“, достапно на https://www.un.org/sc/ctc/focus-areas/foreign-terrorist-fighters/.
102
„Исламската држава и кризата во Ирак и Сирија на карта“ (види фуснота 69).
103
„Нападите во Париз: Кои беа напаѓачите?“, Би-Би-Си, 27 април 2016. Види и „Нападите во Париз: ИД
тврди дека двајца напаѓачи се ирачки државјани“, Би-Би-Си Њус, 20 јануари 2016.
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Постојат терористички случаи кои во моментов чекаат судење во Обединетото Кралство и во
Германија за лица кои наводно биле радикализирани за каузата на ИСИЛ по нивното пристигнување во
овие земји.
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Иако стравот од напад од страна на ИСИЛ (Да’еш) е највисоко рангирана загриженост на
јавноста и на владите во светот,105 заканата од други терористички организации не треба да се
заборави. Конкретно, Ал-Каеда се обидува да направи камбек. Таа прави планови во насока на
својата „стратешка цел ... да ја поттикне Умма (Заедницата, заб. пр.) на светски џихад за
одбрана на муслиманите“, и ќе се обиде да пополни било каков вакуум оставен од ИСИЛ
(Да’еш).106
Натамошната меѓународна опасност од Ал-Каеда беше нагласена во 2013 година, кога
организацијата опфати главна група на воени специјалисти од Авганистан и Пакистан за да
работат под заштита на Фронтот ал Нусра во Сириската Арапска Република. Според јавно
објавените разузнавачки информации, целта на групата, наречена од претставници на
Соединетите Американски Држави Кхорасан Група, беше да се координира со јеменската АлКаеда на Арапскиот Полуостров за да се прокриумчарат експлозиви во цивилното
воздухопловство.107 До септември 2014 г., групата Кхорасан, како што кажа Пентагон, беше „во
завршна фаза на плановите да изврши големи напади“, што доведе до воздушни напади од САД
против осомничени фабрики за бомби во Сириската Арапска Република.108
Ал-Каеда и натаму е значителна закана во светот, со своите регионални ограноци кои
спроведуваат напади со масовни жртви. 109 Ал-Каеда во исламски Магреб, Ал-Каеда на
индискиот потконтинент, Ал-Каеда на Арапскиот Полуостров, Ал-Шабаб во Источна Африка,
Џама’а Нусрат ал Ислам ва Ал Муслимеен и Ал-Каеда во Авганистан сите остануваат активни.110
Во обид да ја прошири својата сфера на влијание, во 2017 година, Ал-Каеда објави нова
подружница во Џаму и Кашмир.111 Како што правеше во минатото, организацијата продолжува
да регрутира и да ги користи услугите на ФТФ. Многу филијали на Исламската држава кои
претходно биле поврзани со Ал-Каеда може да се вратат со својата верност.
Хамза бин Ладен, син на претходниот лидер Осама бин Ладен, стана новото лице на
пропагандата на Ал-Каеда. Тој беше наратор во две видеа објавени во 2017 г. Во нив, тој
повикува на напади врз САД и нивните сојузници, и исто како ИСИЛ (Да’еш), вели дека
следбениците кои живеат на Запад не треба да мигрираат. Напротив, тие се инструираат да вршат
маченички напади во матичните земји. Надвор од западните земји, тој ги повика муслиманите
да се кренат против „тиранијата“.112

Џејкоб Пуштер и Дороти Маневич, „Во светот, луѓето укажуваат на ИСИС и на климатските промени
како на водечки безбедносни закани“, Истражувачкит центар Пју, 1 август 2017.
106
Кетрин Цимерман, „Јакнење на Ал-Каеда во сенка“, изјава пред Поткомитетот за борба против
тероризмот и разузнавање на Комисијата во Конгресот за внатрешна безбедност на тема „Постојана
закана: Еволуција и отпорност на Ал-Каеда“, Американски институт Ентерпрајс, 13 јули 2017.
107
„Што е Кхорасан група?“, Би-Би-Си Њус, 24 септември 2014; види и Круикшенк, „Поглед од ровот:
Лиза Монако, поранешен помошник на претседателот Барак Обама за внатрешна безбедност и борба
против тероризмот“, (види фуснота 73).
108
„Што е Кхорасан група?“ (види фуснота 107).
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Соединети Американски Држави, Извештаи на земјата за тероризмот 2016 година, Стејт
Департмент на САД, Биро за контратероризам (Вашингтон, публикација на Стејт Департментот, јули
2017).
110
Кетрин Цимерман, „Јакнење на Ал-Каеда во сенка“ (види фуснота 106).
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Риаз Вани, „Како Ал-Каеда дојде до Кашмир?“, Дипломат, 20 декември 2017.
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Џек Мур, „Хамза бин Ладен ги повикува муслиманите да ја одмаздат смртта на неговиот татко,
Осама“ Њусвик, 7 ноември 2017; види и Ахмет С. Јајла „Ал-Каеда прави потег со видео од Хамза бин
Ладен“, Суфан Група (20 јуни 2017).
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Во Сириската Арапска Република, се проценува дека 20 проценти од ФТФ се приклучиле кон
други милитантни групи, освен ИСИЛ (Да’еш),113 како што е Фронтот ал Нусра поврзан со АлКаеда. Во јули 2016 г., Фронтот ал Нусра јавно се откажа од Ал-Каеда, преименувајќи ја групата
Џабат Фатах ал-Шам, или фронт за освојување на Левант. Именуван како „една од најопасните
филијали на Ал-Каеда“,114 неговата утврдена цел е да доминира со „вооружената опозиција во
граѓанската војна на Сириска Арапска Република, со крајна цел соборување на Башар ал Асад и
воспоставување на џихадистички емират во Сирија.“115 Во 2017 година, го објави сојузот со
четири помали фракции за формирање на Хајат Тахрир ал-Шам (ХТС), или Организација за
ослободување на Левант.116
Многу аналитичари го сметаат елементот Џабат Фатах ал-Шам во сојузот „како тајна
подружница на Ал-Каеда“,117едноставно преименувана не само за да изгледа помалку екстремна
и да ја стекне поддршката на други милитантни фракции и на цивилното население, туку и за да
се изолира и да не биде мета на странските влади.
Од јули 2017 г., се проценува дека Хајат Тахрир ал-Шам има 30.000 борци и дека го зазема
„најголемото скривалиште на Ал-Каеда од 11 Септември наваму“118 во провинцијата Идлиб во
северниот дел на Сириска Арапска Република. Чекајќи да профитира и политички и воено од
падот на ИСИЛ (Да’еш), бројот на борците најверојатно ќе расте како како што групата ќе
интегрира единици од други поразени бунтовнички групи. Досега, таа останува релативно
неповредена од било каква странска воена акција.119 Бројот на ФТФ кои остануваат со ХТС е
непознат. Ако ХТС започне да трпи загуби, овие ФТФ може да посакаат да се вратат дома.

1.6

Регионалната ситуација во Југоисточна Европа

Според извештајот на Европол за заканата од тероризмот во Европската унија, 120 една од
главните закани за јурисдикциите на Југоисточна Европа (ЈИЕ) се ФТФ кои се враќаат во својата
земја на потекло. Се проценува дека околу 1.000 лица од ЈИЕ отпатувале во Ирак и Сириската
Арапска Република меѓу крајот на 2012 година и 2017 година (жените и децата сочинувале
речиси 35% од оваа група), а околу 300 веќе се вратија121.

Алекс П. Шмид, „Проценки за странските (терористички) борци: концепциски и податочни
прашања“ (види фуснота 58).
114
Џон Меквејд и др., „Независна проценка на владините напори на САД против Ал-Каеда“, Си-Ен-Еј,
октомври 2017.
115
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116
„Тахрир ал-Шам: Најновата инкарнација на Ал-Каеда во Сирија“, Би-Би-Си Њус, 28 февруари 2017.
117
Зак Голд „Ал-Каеда во Сирија (АКС): Студија на случај за огранок на Ал-Каеда“, Си-Ен-Еј, октомври
2017.
118
Брет Мекгурк, Изјава на специјалниот претседателски претставник на САД за глобалната коалиција
за борба против ИСИС, во Институтот за Блискиот Исток, „Оценување на политиката за борба против
тероризмот на администрацијата на Трамп“, видео, 27 јули 2017.
119
Хашем Осејран „Огранокот на Ал-Каеда и Ахрар ал-Шам се натпреваруваат за контрола во Идлиб“,
Омран Центар за стратегиски студии (3 јули 2017).
120
ЕВРОПОЛ, „Ситуацијата со тероризмот во Европската унија и Извештај за трендовите 2018“ (TESAT) (2018).
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Владо Азиновиќ „Регионален извештај: Разбирање на насилниот екстремизам во Западен Балкан“,
Форум за истражување на екстремизмот, Британски совет, јуни 2018.
113

26

ПРИРАЧНИК ЗА ИНСТИТУТИТЕ ЗА СУДСКА ОБУКА ОД ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА
Косово (според Резолуцијата на СБ на ОН 1244), Босна и Херцеговина, Албанија и Република
Северна Македонија обезбедиле најмногу од контингентите на ФТФ и сега се особено изложени
на закани од страна на повратниците. Иако регионот не претрпел никаков напад спроведен од
вратените борци, повратниците покренуваат сериозна загриженост за безбедноста не само на
ЈИЕ, туку и за остатокот од Европа. Некои ФТФ од ЈИЕ имаат двојно државјанство и/или имаат
врски со дијаспората низ целиот континент.
Освен тоа, според Проценката на заканите од организиран криминал (ОКТА) за ЈИЕ во 2018 г.
спроведена од Центарот на Југоисточна Европа за спроведување на законот (СЕЛЕК),
тероризмот „останува сериозна закана“ во регионот и се чини дека главно е поврзан не само со
враќањето на ФТФ, туку и со поединци кои самостојно се радикализираат и може да извршат
напади како волци-самотници. 122 Два такви смртоносни напади се извршени во Босна и
Херцеговина во 2015 година. Покрај тоа, во ноември 2016 г., безбедносните сили во Албанија и
Косово (според Резолуцијата на СБ на ОН 1244) спречија обид за напад насочен кон израелскиот
национален фудбалски тим за време на натпревар на Светското првенство во Скадар, втор по
големина град во северниот дел на Албанија.

Историска перспектива на феноменот на ФТФ
Неодамнешниот прилив на странски борци во Ирак и во Сириската Арапска Република не е нов
феномен во ЈИЕ. Во 1990-ите, фрагментацијата на Социјалистичка Федеративна Република
Југославија по Студената војна се покажа како магнет за странските борци. Така, ЈИЕ беше еден
од активните добавувачи на воини за ИСИЛ (Да’еш), а имаше и претходни бранови на
побарувачка за воини од регионот. Се проценува дека до 5.000 странски борци, главно составени
од ветерани на војната во Авганистан, учествувале во граѓанската војна во Босна и Херцеговина
(1992-1995). Таму, тие формирале единица на босанската армија, позната како „Ел
муџахедин“.123 Некои од истите странски борци повторно се вратија да земат оружје во 1998
година во косовската војна.124 Во двата конфликта, некои поединци и групи се обидоа да ги
искористат етно-религиозните разлики за да пропагираат насилни екстремистички идеологии.
На почетокот на граѓанската војна во Сириска Арапска Република, доброволци од ЈИЕ се
чувствуваа обврзани да се приклучат во конфликтот за да им помогнат на своите „муслимански
браќа“ во невола. Повеќето борци од ЈИЕ на почетокот биле поврзани со различни бунтовнички
групи во Сириската Арапска Република, пред да се приклучат на групи поврзани со ИСИЛ
(Да’еш) и Ал-Каеда, како на пр., Фронтот ал Нусра.

Проценети бројки на контингенти со ФТФ
Движењето на терористите низ ЈИЕ во зоните на конфликт претставува уникатен предизвик за
регионот. Географската близина на ЈИЕ до Турција го олеснува патувањето меѓу двете подрачја.
Центар на Југоисточна Европа за спроведување на законот, Проценка на организираниот криминал за
Југоисточна Европа во 2018 година (СЕЛЕК ОКТА 2018).
123
Малет, Странски борци: транснационалниот идентитет во граѓанските конфликти (види фуснота
3).
124
Аида Ќоровиќ, „Радикализација во Србија: Младината на Санџак меѓу чеканот и наковалната“, во
Владо Азиновиќ изд., „Меѓу спасението и теророт: Радикализацијата и феноменот на странски борци во
Западен Балкан“, Иницијатива Атлантик (2017).
122
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Од Турција, поединците кои сакаат да се приклучат на ИСИЛ (Да’еш) може да ја преминат
границата со Сирија со помош на оперативци. 125 Тековите меѓу ЈИЕ и Сириската Арапска
Република го достигнаа врвот во 2013 и почетокот на 2014 година, кога 70% од контингентот на
ЈИЕ редовно патуваше напред-назад.126
Темпото на патување потоа забави во 2015 г., и речиси целосно запре до средината на 2016 г.
Овој пад може да се должи на неколку фактори. Поконкретно, воениот пораз на ИСИЛ (Да’еш),
меѓународните и регионалните напори да се спречи движењето на ФТФ во зоните на конфликт,
како и постепеното исцрпување на базенот од поединци подготвени да се борат во Ирак и во
Сириската Арапска Република.127 Покрај тоа, за ФТФ стана потешко да патуваат на територијата
што ја држеше ИСИЛ (Да’еш), бидејќи воената коалиција, искористувајќи ги загубите на ИСИЛ
(Да’еш), започна да остварува поголема контрола во областите претходно контролирани од
групата.
Во следната табела, наведен е бројот на лица (возрасни мажи и жени, како и деца) од шест
јурисдикции на ЈИЕ кои се пријавени дека патувале во Ирак и Сириската Арапска Република од
2012 до 2017 г.128

Јурисдикции

Мажи

Жени

Деца

96
177

13
63

31
57

Косово (според
303
Резолуцијата 1244 на СБ
на ОН)
Црна Гора
23
Република Северна
154
Македонија

255

48

95

18
140

5
14

4
Нема податоци

Република Србија

49

37

12

10

Вкупно

878

723

155

197

Албанија
Босна и Херцеговина

Вкупно
возрасни
109
240

Извор: Владо Азиновиќ „Регионален извештај: Разбирање на насилниот екстремизам
во Западен Балкан“, Британски совет, јуни 2018.
Надвор од чистите бројки, важно е да се анализира бројот на заминувања како процент од
вкупното население на соодветната јурисдикција. На пример, во споредба со Белгија, се чини
дека и Босна и Херцеговина, и Косово (според Резолуцијата 1244 на СБ на ОН), имаат повисока
стапка на ангажираност на граѓаните во борбите во Ирак и Сириската Арапска Република.
Всушност, населението на Белгија изнесува околу 11.370.000 и има околу 498 белгиски странски
борци, или 44 ФТФ на еден милион жители. Популациите на Босна и Херцеговина и Косово
(според Резолуцијата на СБ на ОН 1244) се околу 3.530.000 и 1.780.000 соодветно, а тие
придонесоа со околу 240 и 303 граѓани (мажи и жени) во контингентот на странски борци во
125

Ibid.
Азиновиќ „Регионален извештај: Разбирање на насилниот екстремизам во Западен Балкан“ (види
фуснота 121).
127
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Ирак и Сириската Арапска Република. Ова ја чини стапката на странски борци од Босна и
Херцеговина да биде околу 68 на еден милион жители, а од Косово (според Резолуцијата на СБ
на ОН 1244) 170 на еден милион жители. Ова е многу повисока бројка од белгиската, која се
цитира како највисока во Европската унија.129

Модели на радикализација и регрутирање
Радикализацијата и напорите за регрутирање на насилните екстремистички групи претставуваат
значителен долгорочен предизвик за безбедноста на ЈИЕ. Исламската традиција меѓу
муслиманските заедници во регионот е генерално насочена кон ханефиската школа во
сунитскиот ислам. Ханефиските толкувања и практики се разликуваат од повеќето
конзервативни истомисленици на Арапскиот Полуостров. Ова, сепак, не ги спречи некои актери
да ја искористат социо-економската обесправеност, недостатокот на доверба во државните
институции, како и други внатрешни фактори, за да шират екстремни верзии на салафистичката
доктрина. Истражувањето утврди неколку вообичаени фактори „на туркање и влечење“ што
можеби придонеле кон процесот на радикализација во контекст на ЈИЕ. Овие фактори, се
разбира, се контексно осетливи и се разликуваат од една јурисдикција до друга.
„Факторите на туркање“ се негативните социјални, културни и политички одлики на
општествената средина кои ги „туркаат“ ранливите лица на патот на насилниот екстремизам.
Овие фактори се познати како „основни/коренски причини“ и вбројуваат карактеристики како
сиромаштија, невработеност, неписменост, дискриминација и политичко-економска
маргинализација. Во контекст на ЈИЕ, „туркачките фактори“ кои се идентификувани како
придонесувачи за процесот на радикализација се: економска сиромаштија, перципирана
корупција, како и политичка и институционална дисфункција.130

„Искористувајќи ја економската криза и длабокиот неуспех на владите да ги подобрат
условите за живот, радикалните исламски движења, исто така, започнаа да даваат
јавни услуги, кои се движат од помош за сиромашните до поддршка за болниците и
училиштата. Во меѓувреме, радикалните имами започнаа да обезбедуваат нешто
слично на животна поука, а во некои градови, отворија домови за сместување на
сиромашните ученици и за ширење на салафистички и такфиристички идеи. Во очите
на одредени сегменти од осиромашеното население на Балканот, претставниците на
овие исламски организации почнаа да имаат поголем кредибилитет од државна
институција.“131
Мобилизацијата на ФТФ во Југоисточна Европа се чини поуспешна во јурисдикциите каде
муслиманското население претставува релативно малцинство. Ова може да се објасни со
можноста релативните малцинства да се поподложни на наративите за прогонот и жртвувањето
на муслиманите.132
Заедно со овие „туркачки фактори“, индивидуалните двигатели наречени „повлекувачки
фактори“, исто така, придонесоа за процесот на радикализација. „Повлекувачките фактори“ се
129

Ibid.
Ibid.
131
Предраг Петровиќ, „Исламски радикализам на Балканот“, Институт на Европската унија за
безбедносни студии, јуни 2016.
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перципираните позитивни карактеристики и придобивки од екстремистичката организација кои
ги „влечат“ ранливите поединци да се приклучат. Тие се однесуваат на атрактивноста на
идеологијата на групата, ветувањето за цврсти врски на братство и чувство на припадност,
можност да се изгради углед, можности за фамозност или слава, и други придобивки од
социјализацијата. Истражувањата на ФТФ кои отпатувале во Ирак и Сириската Арапска
Република за да се приклучат кон ИСИЛ (Да’еш) укажуваат на мноштво „туркачки“ фактори
што функционираат во секакви комбинации.133 Што се однесува до „повлекувачките“ фактори,
употребата на интернетот одигра важна улога во процесот на радикализација. Без оглед дали
се користат за ширење на екстремистички пораки или за полесно вмрежување, вебплатформите и активностите послужија како двигатели или засилувачи на радикализацијата
во Југоисточна Европа.

Студија на случај: Косово (според Резолуцијата на Советот за безбедност на
Обединетите нации 1244)
Косово (според Резолуцијата на СБ на ОН 1244) претставува интересна студија на случај
за двигателите на радикализацијата. На „туркачката“ страна, социјалната отуѓеност,
особено кај младите луѓе на возраст од 18 и 25 години, се истакнува како еден од
најзначајните ризици од насилен екстремизам. Поточно, главниот град, Приштина, се
посочува како место за ризични заедници.134 Спротивно на популарното верување, се
чини дека нема корелација меѓу одредени образовни мерки (присуство на училиште,
стапка на писменост и пристап до образовни ресурси) и веројатноста за
радикализација. 135 Наместо тоа, посочените придонесувачки фактори вклучуваат
директни социо-економски услови на лицето, структурни прашања како на пр., степен
на невработеност, како и чувство на одвоеност од главното општествено ткиво.
Од друга страна, „повлекувачките фактори“ во голема мера се олеснети од организирани
ќелии, кои преку грижлива експлоатација на политичката идеологија и верското
уверување, се насочени кон поединци за радикализација. Овие ќелии обично шират
наративи на муслиманско мачеништво и може особено да одекнат на Косово (според
Резолуцијата на СБ на ОН 1244) во светло на свежите сеќавањата од југословенските
војни.136 Како и во другите подрачја од Југоисточна Европа, уште еден „повлекувачки
фактор“ е постоењето на добротворни организации од Блискиот Исток кои сакаат да
шират религиозни идеологии што го одобруваат насилството под превезот на
хуманитарната работа.137
Проценети бројки на повратници и профили
Кога ИСИЛ (Да’еш) ја загуби контролата над својата територија, имаше предупредувања дека
матичните земји треба да се подготват за наплив на ФТФ-повратници. Сепак, бројот на

ел-Саид, Барет, „Подобрување на разбирањето на феноменот на странски терористички борци во
Сирија“ (види фуснота 14).
134
Шпенд Курсани, „Извештај за Косово“, Форум за истражување на екстремизмот, Британски совет,
април 2018.
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Асја Методиева, „Зошто странски борци се приклучуваат кон Исламската држава? Случајот на
Косово“, стратешко ажурирање, ЛСЕ ИДЕИ, декември 2018.
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повратници, иако сѐ уште загрижувачки, беше многу помал отколку што се очекуваше. 138
Проценките покажуваат дека 30% од ФТФ се вратиле дома или се преселиле во трета држава.139
Во контекст на Југоисточна Европа, почнувајќи од јануари 2019 г., Тимот на ОН за аналитичка
поддршка и следење на санкции проценува дека околу 300 од речиси 1.000 ФТФ веќе се вратиле,
додека 100 се пријавени како загинати.140 Обуката и искуството на ФТФ, на пример, за ракување
со оружје и експлозиви, но и нивните контакти, ги чинат исклучително опасни.141
Во својот извештај за 2019 година околу заканата од тероризмот во Европската унија, Европол
посочува дека земјите од Западен Балкан и Европската унија, како што се Бугарија, Унгарија и
Романија, се користат како транзитни земји. Иако притисокот на мигрантските текови кон
Европската унија се стабилизира во 2018 година, континуираната употреба на рутите за
криумчарење, вклучително и преку земјите од Западен Балкан, останува предмет на загриженост
од аспект на борбата против тероризмот.142
Во следната табела, даден е бројот на возрасни повратници од Ирак и Сириската Арапска
Република во Југоисточна Европа од 2012 до 2017 г.:

Јурисдикции

Возрасни лица кои се вратиле од Сирија и Ирак

Албанија
Босна и Херцеговина

40
50

Косово (според
Резолуцијата ОНСБ
1244)
Црна Гора
Република Северна
Македонија

130

Република Србија

10

Вкупно

319

9
80

Извор: Владо Азиновиќ „Регионален извештај: Разбирање на насилниот екстремизам во
Западен Балкан“, Британски совет, јуни 2018
Мотивите на ФТФ да се вратат се различни. Некои можеби се разочарале во насилните
екстремистички идеологии или од животот на територии контролирани од терористички
организации. Други, пак, можеби се враќаат за да се обединат со семејствата или во потрага по
подобри социо-економски услови. Малкумина можеби се присилени да извршат напад на
домашен терен. Во контекст на ИСИЛ (Да’еш), Суфанскиот центар има формулирано пет

Ерик Шмит, „Борците на ИСИС не се враќааат дома за да направат пустош, како што се страхуваше“,
Њујорк Тајмс, 22 октомври 2017.
139
Мехра, „Странски терористички борци: Трендови, динамика и политика“ (види фуснота 38); види и
ЕВРОПОЛ, TE-SAT 2019 (види фуснота 139).
140
Дваесет и трети извештај на Тимот за аналитичка поддршка и следење санкции поднесен во
согласност со резолуцијата 2368 (2017) во врска со ИСИЛ (Да’еш), Ал-Каеда и поврзани лица и
субјекти, 15 јануари 2019. (S/2019/50).
141
TE-SAT 2019 (види фуснота 139).
142
Ibid.
138
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широки категории за класификација на ФТФ-повратници, при што секоја претставува различно
ниво на ризик.143

Категорија
1. Повратници кои заминале
на почетокот или по само
краток престој и никогаш не
биле особено интегрирани
со ИСИЛ (Да’еш)
2. Повратници кои останале
подолго,
но
не
се
согласувале со сѐ што прави
ИСИЛ (Да’еш).

3. Повратници кои немале
сомнеж за својата улога или
за тактиката и стратегијата
на ИСИЛ (Да’еш), но
одлучиле да продолжат
понатаму со животот.
4. Повратници кои биле
целосно
посветени
на
ИСИЛ (Да’еш), но биле
истерани поради околности
како губење територија, или
биле фатени и испратени во
нивните матични земји.
5. Повратници кои биле
испратени во странство од
ИСИЛ (Да’еш) за да се
борат за калифатот на друго
место.

Опис
За нив се верува дека имале малку сочувство за ИСИЛ
(Да’еш) и дека дури можеби не ни отпатувале со
директна намера да се вклучат во терористички
активности.
Кога калифатот започнал да ја губи привлечноста,
станал понасилен кон соверниците и трпел поголемо
внатрешно несогласување, некои ФТФ почнале да
развиваат сомнеж во лидерството, тактиките или
стратегијата на ИСИЛ (Да’еш). Но, ваквиот сомнеж не
мора да значи дека истите повратници не поддржуваат
терористички цели, како на пр., воспоставување на
калифат.
На некои ФТФ, борбата за ИСИЛ (Да’еш), им давала
чувство на авантура и хероизам. Загриженоста е дека
учеството во насилната тактика на ИСИЛ (Да’еш)
претставува екстремна форма на авантура, па истите
ФТФ може да побараат уште поекстремен стимул кога
ќе се вратат.
Тие сѐ уште се целосно посветени на каузата на ИСИЛ
(Да’еш) и може да се обидат да ги продлабочат
терористичките цели со формирање на ќелии,
регрутирање симпатизери, монтирање напади, и
претставување на себеси како харизматични ветерани.
Од најраните денови на своето формирање во 2014
година, ИСИЛ (Да’еш) развива и одржува ќелија на
странски борци кои умеат да планираат и да
спроведуваат напади во странство. Поточно кажано,
овие терористи не се баш повратници, туку треба да се
третираат како борци испратени да оперираат надвор од
калифатот. Сепак, тие ќе изгледаат исто како ФТФповратници, ќе ги користат истите патишта, и
најверојатно, ќе се приклучат кон другите што го
напуштиле калифатот. Исто така, тие ќе бидат и
најрешителните ФТФ.

Извор: Ричард Барет, „По калифатот: Странските борци и заканата од повратници“,
Суфански центар, октомври 2017.
Дополнителна забелешка е тоа што странските борци кои отпатувале во Ирак и Сириската
Арапска Република за терористички цели треба да се разликуваат од оние кои не отпатувале. Во
овој поглед, постои значителен број европски повратници кои заминале од Сириската Арапска

143

Барет, „По калифатот: Странските борци и заканата од повратници“ (види фуснота 48).
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Република, пред ИСИЛ (Да’еш) да се етаблира како „калифат“ во 2014 г. За разлика од ФТФ,
повеќето од овие повратници од „првиот бран“ имаат различни мотиви за патување во странство,
како на пр., земање оружје против сирискиот режим, или обезбедување хуманитарна помош.144
Иако земањето оружје во странство може да биде кривично дело според националните закони
на матичната земја на борецот, примената на контратерористички пристапи може да се покаже
како неефективна во такви околности.
Во секој случај, тешко е да се предвиди како некој повратник со текот на времето може да
реагира на искуството во странство, или на приемот дома. Дури и ако е предмет на детална
психолошка и полициска проценка, околностите може пак да го наведат на насилни решенија за
проблемите, особено ако се врати во истите услови што ги оставил.

Веројатност за терористички напади од вратените ФТФ
Политичкиот дискурс за ФТФ-повратниците во голема мера се концентрира врз безбедносниот
ризик што тие може да го претставуваат. Често се сугерира дека ИСИЛ (Да’еш) ќе ги мобилизира
повратниците за напад врз цели во нивните матични земји, како дел од новиот фокус на
зачувување на имиџот во светот. Се смета дека ФТФ-повратниците се особено опасни, во голем
дел поради можноста за продолжување на радикализацијата и борбеното искуство што го
стекнале при престојот во зоните на конфликт. На пример, извршителите на нападите во Париз
во 2015, беа белгиски и француски државјани кои добиле обука од ИСИЛ (Да’еш) во Сириската
Арапска Република.145
Исто така, повратниците може да одржуваат мрежи што ги формирале со други терористи за
време на престојот во странство.146 Ова е проблематично, бидејќи мрежите им овозможуваат на
терористите да здружат ресурси за големи напади и обезбедуваат можности основниот дел на
ИСИЛ (Да’еш) да инструира оперативци во странство. Се чини дека емпириските истражувања
ја потврдуваат вредноста на мрежите за странските терористички операции - заеднички
именител во сите терористички заговори во Европа е постоењето на оперативна поврзансот меѓу
ИСИЛ (Да’еш) и сторителите. Меѓу 42 терористички напади против „Западот“ меѓу 2014 и 2016
година, 38 од нив вклучувале некаква врска меѓу ИСИЛ (Да’еш) и извршителите.147
Сепак, заканата по безбедноста од ФТФ-повратниците не треба да се преценува. Според
ЕВРОПОЛ, нападите во ЕУ биле главно извршени од домашни терористи кои не патувале во
странство за да се приклучат на терористички групи.148 Повеќето од овие домашни терористи
биле инструирани од терористичка организација, обично преку виртуелни канали. Значајни
напади од домашни терористи се оние на Божиќниот панаѓур во Берлин во 2016 година и на
Лондонскиот мост во 2017 г. Овие терористи предизвикаа значителни жртви без да се потпираат
на огнено оружје и покрај тоа што немаа борбено искуство. Така, во контекст на Косово (според
Резолуцијата на СБ на ОН 1244), Косовскиот центар за безбедносни студии истакнува, „нови
Мрежа за свест од радикализација „Одговор на повратниците: Странските терористички борци и
нивните семејства“ (види фуснота 17).
145
„Нападите во Париз: Кој беше Абделхамид Абауд?", Би-Би-Ци Њус, 19 ноември 2015.
146
Даниел Л. Бајман, „Што се случува кога арапските странски борци во Ирак и Сирија си одат дома?“,
Институција Брукингс, 7 мај 2015.
147
Мрежа за свест од радикализација „Одговори на повратниците: Странските терористички борци и
нивните семејства“ (види фуснота 17).
148
TE-SAT 2018 (види фуснота 120).
144
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терористички симпатизери носат повеќе потенцијал и можности за преземање терористички
напади во споредба со странските борци кои се вратиле од Сирија и Ирак.“149
Поголемиот дел од ФТФ-повратниците нема да имаат намера да заговараат терористички напади
по враќањето. Една студија спроведена од Европската парламентарна истражувачка служба
заклучи дека „биле забележани многу малку конкретни случаи на 'странски борци' кои се
вратиле за да извршат напади во Европа.”150 Во овој поглед, профилите на ФТФ-повратниците
се хетерогени. Сите не патувале во конфликтните зони со намера да се вклучат во терористичко
насилство. Некои повратници, особено жените и помалите деца, можеби не добиле обука за
насилна борба ниту извршиле насилни кривични дела. По враќањето, некои целосно се
исклучиле од било каква поврзаност со насилниот екстремизам. Исто така, известувањата од
поранешни ФТФ активно придонесуваат во напорите за спречување на постоење на насилен
екстремизам.151 Според тоа, би било несоодветно сите ФТФ-повратници да се третираат како
потенцијални напаѓачи.
Следствено, заканата од напади од ФТФ може да се класифицира како со високо влијание и мала
веројатност.152 Истражувањата откриваат дека само 18% од нападите извршени на „Запад“ од
јуни 2014 до јуни 2017 година биле од познати ФТФ. Меѓутоа, нападите спроведени од
повратници, исто така, се меѓу најсмртоносните, со просек од 35 смртни случаи по напад.153 Од
оваа перспектива, перцепцијата на јавноста за повратниците како закана мора да се разликува од
заканата од повратници кои заговараат напади или се вклучуваат во терористички активности.
Почнувајќи од јануари 2019 година, Тимот на ОН за аналитичка поддршка и следење санкции ја
оценува заканата од ФТФ за планирање напади во ЈИЕ како „средна до ниска“. 154 Постојат
неколку фактори што можеби придонесуваат за ваквата проценка. Прво, општо се верува дека
терористичките групи ќе најдат поголема пропагандна вредност кај напади на цели во Западна
Европа отколку врз цели во Југоисточна Европа.155 Второ, смртта на главни фигури на ИСИЛ
(Да’еш) во регионот, како што се Алмир Даци од Албанија и Инес Миџиќ од Босна и
Херцеговина, остави вакуум во водството за нивните поддржувачи во регионот.156 Трето, кај
домашните групи со екстремистички ставови, достапните докази укажуваат дека немаат
организирана мрежна структура и се делат по фракции според различни верски и идеолошки
уверувања. 157 Поновата историја на домашни терористички напади во ЈИЕ се чини дека ја
потврдува анализата на Тимот на ОН за аналитичка поддршка и следење санкции. Од 2012
година, јурисдикциите во ЈИЕ се сведоци само два изолирани напада од осамени актери во Босна
и Херцеговина (и двата во 2015 г.) насочени кон полициските и вооружените сили.

Скендер Пертеши, „Зад предизвикувачите: Нови закани од насилен екстремизам во Косово“,
Косовски центар за безбедносни студии (КЦБС), август 2018.
150
Амандин Шерер изд., „Враќање на странските борци на почвата на ЕУ: Екс-пост евалуација“,
Европска парламентарна истражувачка служба, мај 2018.
151
Ibid.
152
Ibid.
153
Лоренцо Видино, Франческо Мароне, Ева Ентенман „Плаши се од соседот: Радикализацијата и
џихадистичките напади на Запад“, ICCT (јуни 2017).
154
S/2019/50 (види фуснота 140).
155
Еби Спахиу, „Враќање на борците на ИД на Балканот: Зад директната безбедносна закана“,
Фондација Џејмстаун, 18 мај 2018.
156
Ibid.
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TE-SAT 2018 (види фуснота 120).
149
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Сепак, ризикот од терористички напади сѐ уште постои. Во 2016-2017 г., властите во Косово
(според Резолуцијата на СБ на ОН 1244) објавија четири терористички заговори, од кои сите
биле спречени.158 Покрај тоа, можноста за голем терористички напад во регионот стана јасна во
ноември 2016 г., кога безбедносните сили во Албанија и Косово (според Резолуцијата на СБ на
ОН 1244) спречија обид за напад врз израелскиот национален фудбалски тим за време на
натпревар за квалификации на Светското првенство во Скадар, вториот по големина град во
северниот дел на Албанија. Заговорот, наводно, бил координиран од Лавдрим Мухаџери и
Ридван Хакифи, косовски Албанци-водачи на ИСИЛ (Да’еш), кои оперирале во Ирак и
Сириската Арапска Република до својата смрт во 2017 г. Вкупно 19 лица беа уапсени во
Албанија, Косово (според резолуцијата 1244) и Република Северна Македонија. Операцијата
беше пример за цврста соработка меѓу регионалните разузнавачки агенции и меѓународните
партнери.159
Се чини дека меѓу 250 и 300 повратници од ЈИЕ кои го напуштиле ИСИЛ (Да’еш) помеѓу 2014
и 2015 г., го направиле тоа поради разочараноста од војната и обесхрабреноста од судирите меѓу
џихадистичките групи. 160 Се чини дека властите веруваат оти малку од овие повратници
претставуваат непосреден ризик за безбедноста. Сепак, експертите предупредуваат дека
„разочараноста во терористичка група не мора да се изедначи со дистанцирање од насилна
идеологија, ниту со повлекување од 'џихадистичката' кауза.“161 Затоа властите можеби наоѓаат
вредност во оценување не само на ставот на повратниците кон одредени терористички групи,
туку и на нивните гледишта кон насилството и екстремистичките идеологии. За властите во ЈИЕ,
клучен предизвик останува дешифрирањето и следењето на намерата на ФТФ-повратниците.

Арифе Муји, „Реинтеграција на вратените странски борци: кој приод најдобро одговара за Косово?“,
КЦБС, април 2017.
159
Пертеши, „Зад предизвикувачите: Нови закани од насилен екстремизам во Косово“ (види фуснота
149).
Дие Морина, „Лавдрим Мухаџери, ИСИС воинот, и понатаму е закана за Косово“, Балкан инсајт, 18
ноември 2016.
160
Спахиу, „Враќање на борците на ИД на Балканот: Зад директната безбедносна закана“ (види фуснота
155).
161
Мрежа за свест од радикализација „Одговор на повратниците: Странските терористички борци и
нивните семејства“ (види фуснота 17).
158
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Глава 2
Странски терористички борци: меѓународни и регионални
правни рамки
2.1

Меѓународна правна рамка

Тероризмот е на агендата на меѓународната заедница од 1930-тите. Во изминатите 50 години,
усвоени се вкупно 19 меѓународни конвенции и протоколи со осврт на тероризмот. Овие
конвенции се занимаваат со различни тематски области поврзани со тероризмот, како на пр.,
спречување на финансирање тероризам, тероризам поврзан со транспортот (поморски транспорт
и цивилно воздухопловство), нуклеарен и радиолошки тероризам, земање заложници, како и
заштита на меѓународен персонал. Овие инструменти се дополнети со резолуциите на Советот
за безбедност на Обединетите нации за спречување и борба против тероризмот. Заедно, овие
инструменти создаваат обврски за земјите-членки според меѓународното право, при што
земјите-членки мора да ги спроведуваат во рамките на националните закони. 162 За
имплементацијата на овие конвенции, протоколи и резолуции, информации се добиваат преку
насоките дадени во Глобалната стратегија на Обединетите нации за борба против тероризмот,
заедно со резолуциите на Генералното собрание на Обединетите нации.
Иако листата со овие правни инструменти е богата, најрелевантните за истрага и судење на
кривични дела поврзани со ФТФ во меѓународен и европски контекст се дадени во оваа глава.

A) Резолуции на Советот за безбедност на Обединетите нации 1373 (2001), 2178
(2014) и 2396 (2017)
Донесени се неколку резолуции на Советот за безбедност со цел да се одговори на предизвиците
за спречување тероризам и насилен екстремизам, како и на променливата природа на заканата.
Меѓу нив, резолуцијата 1373 (2001) претставува една од најдалекусежните. Последователните
резолуции треба да се толкуваат и да се разберат во контекст на резолуциите донесени претходно.
На пример, резолуцијата 2178 (2014) се базира врз рамката определена со резолуцијата 1373
(2001). Слично на тоа, резолуцијата 2396 (2017) се базира на резолуцијата 2178 (2014). Освен
овие три клучни резолуции (1373, 2178 и 2396), во рамката за борба против тероризмот, има
уште неколку други резолуции на Советот за безбедност.

1. Резолуција 1373 на Советот за безбедност на Обединетите нации (2001)

За актуелна листа на меѓународни правни инструменти за спречување на терористички акти види
www.un.org/en/counterterrorism/legal-instruments.shtml.
162
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Договорена и донесена во предвечерјето на 11-септемвриските терористички напади во САД,
резолуцијата 1373 (2001) 163 даде импулс за низа меѓународни инструменти насочени против
тероризмот и насилниот екстремизам. Потврдувајќи ја својата претходна недвосмислена осуда
на овие напади,164 Советот за безбедност едногласно усвои убедливи правно обврзувачки мерки
со кои од земјите-членки се бара да преземат низа активности за спротивставување, спречување
и сузбивање на тероризмот. Веројатно, еден од револуционерните аспекти на резолуцијата 1373
(2001) беше воведувањето на обврската да се криминализираат не само терористичките акти,
туку и подготвителните акти, како финансирање, планирање, олеснување, или поддршка на
терористички акти.
2. Резолуција 2178 на Советот за безбедност на Обединетите нации (2014)
До септември 2014 г., образецот на лица кои патуваат во странство за да се приклучат кон
терористички ентитети вклучувајќи ги ИСИЛ, Фронтот ал-Нусра и ентитети поврзани со АлКаеда, прерасна во таква загриженост што Советот за безбедност ја усвои резолуцијата 2178
(2014). 165 Резолуцијата дава конкретен осврт на ваквите поединци и го дефинира поимот
„странски терористички борци“ како „Лица кои патуваат во држава различна од својата
држава на престој или државјанство за целите на извршување, планирање, подготовка, или
учество во терористички акти, или заради обезбедување или добивање терористичка обука,
вклучително и во врска со вооружен конфликт.“166
Покрај тоа, резолуцијата 2178 (2014) ги повика земјите-членки да го подобрат својот кривичноправосуден одговор на ФТФ преку воведување мерки за откривање, спречување и
криминализирање на патувањето на ФТФ и сродни активности. Овие мерки може да се поделат
во три категории: кривични закони, санкции и превентивни мерки. Важно е да се разберат
различните правни темели на трите типа мерки. Кривичните дела се темелат врз кривичните
или казнените законици; режимите на санкции се базираат главно на режимите на санкции на
ОН, но може да бидат и врз основа на националните режими на санкции; превентивните мерки
обично се втемелени во различни видови закони кои овозможуваат користење на таквите мерки
врз основа на неосудуваност, преку управна постапка или одлука на извршната власт, обично на
министерско ниво.
Секоја од овие мерки служи за различни, но преклопувачки функции. Кривичните дела се
наменети првенствено како пост-факто казнени мерки, иако резолуцијата 2178 (2014), исто така,
бара од земјите-членки да го криминализираат обидот за патување во странство како ФТФ, што
служи како превентивна функција. Освен казнениот аспект, пристапот врз основа на човековите
права и владеењето на правото, налага по затворот, политиката на повлекување, рехабилитација
и реинтеграција, да се утврди како приоритет во националните рамки. Режимите на санкции го
потиснуваат и го слабеат капацитетот на индивидуалните ФТФ и терористички организации кои
се наведени во листата на санкции. За разлика од кривичните закони или превентивни мерки
што се однесуваат на сите лица кои спаѓаат во јурисдикцијата на земјите-членки, опфатот на
режимите на санкции е ограничен само на поединци и членови на групи кои биле експлицитно
ставени на листата на санкции. Превентивните мерки се подразбираат сами по себе во смисла на
Резолуција на Советот за безбедност на ОН 1373 (2001) S/RES/1373.
Резолуција на Советот за безбедност на ОН 1368 (2001) S/RES/1368.
165
S/RES/2178 (види фуснота 7, Глава 1).
166
Ibid.
163
164
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тоа што нивната примарна функција е да ги спречат потенцијалните ФТФ или терористи да
патуваат или поинаку да се вклучат во активности поврзани со тероризам.
Овие мерки во некои случаи може да се чинат слични, но се втемелени во различни правни
основи. На пример, ограничувањата за патување може да се применат на лица кои се осомничени
за патување во странство како превентивна мерка, или затоа што биле на листата на терористи
или ФТФ според режимот на санкции на Обединетите нации. Примери за овие три мерки може
да се најдат во резолуцијата 2178 (2014) на Советот за безбедност, како што е прикажано во
табелата подолу:

Табела (...) Резолуција на Советот за безбедност на ОН 2178 (2014) - Преглед на
кривично-правосудни мерки
Кривични дела
Резолуција,
став

Текст

6(a)

„Државјани кои патуваат или се обидуваат да патуваат во земја
различна од нивните земји на престој или државјанство, како и други
лица кои патуваат или се обидуваат да патуваат од нивните
територии во држава поинаква од нивните држави на престој или
државјанство, за целите на извршување, планирање, подготовка или
учество во терористички акти, или заради обезбедување или добивање
терористичка обука.“

6(b)

„Намерно обезбедување или собирање, на кој било начин, директно или
индиректно, на средства од страна на нивните државјани или на
нивните територии со намера средствата да се искористат, или со
знаење дека треба да се искористат за да се финансира патување на
лица кои патуваат во држава различна од нивните држави на престој
или државјанство за целите на извршување, планирање, подготовка или
учество во терористички акти или заради обезбедување или добивање
терористичка обука.“

6(c)

„Намерно организирање или поинакво олеснување, вклучувајќи и акти на
врбување, од страна на нивните државјани или на нивните територии,
на патување на лица кои патуваат во држава различна од нивните
држави на престој или државјанство, заради извршување, планирање,
подготовка, или учество во терористички акти или заради
обезбедување или добивање терористичка обука.“
Санкции
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Резолуција,
став

Текст

20

„Странски терористички борци и оние кои го финансираат или поинаку
го олеснуваат нивното патување и последователните активности
може да се квалификуваат за вклучување во листата на санкции за Ал Каеда што ја води Комитетот во согласност со резолуциите 1267
(1999) и 1989 (2011), при што тие учествуваат во финансирање,
планирање, олеснување, подготовка, или извршување на акти или
дејствија од, во врска со, под име или во име, или како поддршка на Ал Каеда, кои снабдуваат, продаваат или пренесуваат оружје и слични
материјали, или регрутираат или поинаку поддржуваат акти или
дејствија на Ал-Каеда или на нејзина ќелија, филијала, отцепена група
или дериват, и ги повикува државите да ги предложат тие странски
терористички борци и оние кои го олеснуваат или финансираат
нивното патување и последователните активности за можно
означување.“
Превентивни мерки

Резолуција,
став

Текст

8

„Без оглед на влезот или транзитот потребен за остварување на судски
процес, вклучително и остварување на ваков процес во врска со апсење или
притворање на странски терористички борец, земјите-членки
спречуваат влез или транзит низ нивните територии на било кој
поединец за кого таа држава има веродостојни информации што даваат
разумна основа да се верува дека поединецот сака да влезе или да
транзитира низ нивната територија со цел да учествува во дејствијата
опишани во став 6, вклучувајќи ги и сите акти или дејствија што
покажуваат дека поединец, група, субјект или ентитет е поврзан со АлКаеда, како што е утврдено во став 2 од резолуцијата 2161 (2014), под
услов ништо во овој став да не ја обврзе државата да одбие влез или да
бара заминување од нејзината територија на своите државјани или
постојани жители.“

•

Кривични дела

Резолуцијата 2178 (2014) налага земјите-членки според своите национални закони да утврдат
сериозни кривични дела за криминализирање на активности поврзани со патување на ФТФ. Овие
дела ги опфаќаат следниве три аспекти:
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• патување или обид за патување на ФТФ;
• финансирање на патувањето на ФТФ; и
• организирање или олеснување (вклучувајќи и врбување) на патувањето на ФТФ.
Неколку клучни термини и фрази употребени во резолуцијата и во другите меѓународни
инструменти им се оставени за дефинирање на поединечните земји-членки, на начин со кој
целосно се земаат предвид човековите права, праведниот процес, и прашањата на приватност.

•

Санкции

Резолуцијата 2178 (2014) разјаснува дека поединечни ФТФ може да бидат означени и наведени
во режимот на санкции на Обединетите нации во врска со „ИСИЛ (Да’еш), Ал-Каеда, и поврзани
поединци, групи, субјекти и ентитети“ утврдени во согласност со резолуциите на Советот за
безбедност 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015). За означувањето на поединци и субјекти за
санкции под овој режим одлучува Комитетот за санкции по поднесоци од земјите-членки. Освен
режимот за санкции на ОН, резолуцијата 1373 (2001) налага земјите-членки да воспостават
национални режими за санкции. Поединците кои подлежат на националните режими за санкции
ги означуваат владите на сопствена иницијатива или по разгледување на барање упатено од
влада на друга земја-членка.
При санкциите обично се користат една или повеќе од трите мерки: забрана за патување,
замрзнување средства, и ембарго на оружје. Забраните за патување се од особено значење за
попречување на патувањето на ФТФ во зоните на конфликт. За санкциите да бидат ефективни и
навремени, националните институции за кривично правосудство треба да ги ревидираат и да
обезбедат меѓуагенциска соработка поддржана преку националните закони, прописи и оперативни
процедури. Органите на законот треба да бидат запознаени со постапките за внесување и бришење
од листата според режимот за санкции на Обединетите нации, како и според националниот режим
за санкции на тероризам во своите јурисдикции.

•

Превентивни мерки

Резолуцијата 2178 (2014) бара од земјите-членки спречување на влез или транзит низ нивните
територии на било кој поединец кога државата има „веродостојни информации што даваат
разумна основа да се верува“ дека поединецот патува заради учество во едно од кривичните дела
утврдени со резолуцијата.
Според текстот од резолуцијатата, тие превентивни мерки за патување се активираат кога е
исполнет законскиот праг на имање „разумна основа да се верува ...“ врз основа на „веродостојни
информации“. Со ваквиот јазик се појаснува дека прагот за спроведување на споменатите
превентивни мерки е под стандардот за осудителна кривична пресуда вон разумно сомневање.
Во практична смисла, ова значи дека земјите-членки мора да воспостават правно-регулаторни
механизми за да им овозможат на органите на законот да спроведат превентивни мерки преку
извршна или управна постапка кои не зависат од осудителна кривична пресуда. Секоја земјачленка мора да го протолкува прагот на активирање за имање „основано сомнение“ во
согласност со своите домашни закони.
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Долниот законски праг што важи кога се користат превентивни мерки ја одразува својата
функција, којашто е спречување активности на ФТФ кога органите на законот имаат доволно
информации за да знаат за нивната вмешаност во насилни екстремистички или терористички
активности, дури и кога не постојат доволно докази за успешно гонење и обезбедување
осудителна пресуда.

3. Резолуција на Советот за безбедност на Обединетите нации 2396 (2017)
Во декември 2017 година, Советот за безбедност едногласно ја усвои резолуцијата 2396 (2017).167
Иако главниот фокус на оваа резолуција е врз ФТФ, таа претежно се занимава со ризиците од
враќање на ФТФ од конфликтните зони, во забележителна спротивност со резолуцијата 2178
(2014), која се концентрира на ФТФ насочени нанадвор. Резолуцијата 2396 (2017) ги повикува
земјите-членки да ги зајакнат напорите за искоренување на опасноста што произлегува од
враќање и раселување на ФТФ и членовите на нивните семејства, меѓу кои жени и деца, преку
мерки за гранична контрола, кривична правда и размена на информации.
Прво, резолуцијата 2396 (2017) ги повикува земјите-членки да ги зајакнат мерките за откривање,
истражување и гонење на ФТФ кои се враќаат. Како и кај претходните резолуции, таа ја
потенцира потребата за соработка и размена на информации меѓу земјите-членки и релевантните
организации како ИНТЕРПОЛ при откривање на ФТФ. Исто така, таа ја нагласува одговорноста
на земјите-членки да споделуваат информации и да истражуваат поединци, дури и кога
осомничените се странски државјани.
Освен тоа, земјите-членки се повикуваат да развијат и да спроведат сеопфатна проценка на
ризикот од враќање и раселување на ФТФ и придружните членови на семејството. Се очекува
земјите-членки да преземат соодветни активности, вклучувајќи и разгледување на стратегии за
приспособено гонење, рехабилитација и реинтеграција во согласност со домашното и
меѓународното право. Иако нагласува дека земјите-членки се обврзани да ги изведат пред лицето
на правдата сите кои учествувале во терористички акти, резолуцијата ја истакнува важноста да
им се помогне на жените и децата поврзани со странски терористички борци коишто можеби
биле жртви на тероризам. Во овој поглед, таа ги поттикнува земјите-членки посебно да ги земат
жените и децата предвид при изработка на стратегии за прогон, рехабилитација и реинтеграција.
Конечно, резолуцијата 2396 (2017) налага земјите-членки да развијат и да имплементираат три
типа на административни мерки за спречување и сузбивање на патувањето на ФТФ:
•
•

•
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собирање биометриски податоци, кои може да вклучуваат отпечатоци од прсти,
фотографии и препознавање на лица;
воспоставување на напредни информатички системи за патници (API), со кои се бара
авиокомпаниите што работат на територијата на земјата-членка, на надлежните
државни органи да им обезбедат основни информации за идентитетот на патниците
(како на пр., име, датум на раѓање, пол или државјанство); и
способност за собирање, обработка и анализа на податоците за патникот (PNR) и
обезбедување податоците од резервациите (PNR) да се користат и да се споделуваат
со надлежните државни органи.

Резолуција на Советот за безбедност на Обединетите нации 2396 (2017) S/RES/2396.
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B) Глобална стратегија на ОН за борба против тероризмот
Освен резолуциите на Советот за безбедност на ОН, Глобалната стратегија на Обединетите
нации за борба против тероризмот дава рамка за осврт врз феноменот на ФТФ. Оваа стратегија
беше усвоена од Генералното собрание на ОН на 8 септември 2006 г.168 за да обезбеди сеопфатна
рамка за одговор на тероризмот од сите земји-членки.
Иако стратегијата не е правно обврзувачка за земјите-членки - за разлика од резолуциите на
Советот за безбедност усвоени според Поглавје VII од Повелбата на Обединетите нации - таа
сепак претставува единствен глобален инструмент за подобрување на националните,
регионалните и меѓународните напори за борба против тероризмот. Преку нејзиното донесување,
сите земји-членки за првпат се согласија на општ стратешки пристап кон борбата против
тероризмот, врз основа на четири главни столбови:
•
•
•
•

Столб I: Осврт на условите кои се погодни за ширење на тероризмот
Столб II: Спречување и борба против тероризмот
Столб III: Изградба на капацитетите на државите и јакнење на улогата на Обединетите
нации
Столб IV: Гарантирање на човековите права и владеење на правото

Глобалната стратегија се потпира врз управни и мерки за кривична правда, при што и двата
пристапа меѓусебно се поткрепуваат.
Кривично-правосудниот пристап за спречување насилен екстремизам и тероризам главно ги
повикува земјите-членки да утврдат и да применуваат низа кривични дела кои се однесуваат на
насилен екстремизам и тероризам. Кривично-правдосудните рамки се занимаваат не само со
актите на тероризам, туку и со подготвителните фази кои водат до тероризам, вклучувајќи
врбување на потенцијални терористи и поттикнување тероризам. Според меѓународната правна
рамка, земјите-членки треба да ги спроведат обврските што произлегуваат од резолуциите на
Советот за безбедност и други обврзувачки меѓународни конвенции и протоколи во нивните
национални закони.
Владиниот пристап главно се користи за да се спречи насилен екстремизам преку минимизирање
или елиминирање на условите погодни за насилен екстремизам коишто водат кон тероризам.
Длабоко вкоренетите и нетретирани социо-политички прашања за кои се смета дека се
основните причини за насилниот екстремизам, не секогаш може да се решат преку пристапот на
кривична правда. Овие причини обично се системски и не се припишуваат на одреден поединец
или група. Овие „некривични“ аспекти, кои вклучуваат нееднаквост, перцепции за
незадоволство и социјална обесправеност, може да послужат како фактори што во крајна линија
„ги туркаат“ ранливите лица кон вклучување во насилен екстремизам и тероризам. Бидејќи овие
прашања се длабоко вкоренети, кривично-правосудните рамки кои се фокусираат на кривични
дела може да дадат само делумни решенија. Во овие ситуации, доброто владеење игра клучна
улога во третирањето на условите погодни за ширење на тероризмот. Примерите вклучуваат
промовирање на умереност во верското образование, спроведување на политиките за поддршка
на рана идентификација на ранливите лица изложени на ризик од насилен екстремизам, како и
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Резолуција на Генералното собрание на Обединетите нации 60/288 (2006) A/RES/60/288.
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обезбедување доминантни алтернативни наративи спротивни на наративите на терористичките
организации.
Така, глобалната рамка има за цел да се елиминираат причините за насилниот екстремизам и да
се спроведат стабилни одговори на кривичната правда кон подготвителни и акти на тероризам.
Овие цели се постигнуваат преку мрежа на стратегии, политики, закони, институции, како и
преку низа оперативни капацитети. Секој аспект се потпира врз другите елементи за ефективно
функционирање и колективно залагање кон сеопфатен пристап на владата и општеството за
превенција и борба против насилниот екстремизам и тероризам.
Глобалната стратегија на Обединетите нации за борба против тероризмот се ревидира и се
ажурира на секои две години од Генералното собрание на ОН, со цел да се одрази промената на
приоритетите. Од 26 до 27 јуни 2018 г., Генералното собрание на ОН го одржа својот шести
биенален преглед на Глобалната стратегија на ОН за борба против тероризмот. Овој преглед е
склучен при усвојувањето со консензус на резолуцијата од Генералното собрание 72/284169. Во
однос на ризиците од враќањето на ФТФ, резолуцијата 72/284:
•

ги повикува земјите-членки да ја зајакнат соработката на меѓународно, регионално,
подрегионално и билатерално ниво заради спротивставување на заканата од ФТФ,
вклучително и преку зголемена и навремена размена на оперативни информации,
логистичка поддршка и активности за градење капацитети;

•

ги поттикнува земјите-членки да применуваат програми за биометриски податоци,
напредни системи за патнички информации (API) и PNR-податоци наведени во
резолуцијата 2396 (2017) на Советот за безбедност на ОН; и

•

ги повикува органите на законот и кривичната правда подобро да одговорат на
заканата од враќање на ФТФ.

C) 19 меѓународни инструменти за спречување на терористички акти
Од 1963 година, меѓународната заедница разработи 19 меѓународни правни инструменти за
спречување на терористички акти. Тие инструменти се развиени под покровителство на
Обединетите нации и на Меѓународната агенција за атомска енергија (МААЕ), и се отворени за
учество на сите земји-членки. Иако не се конкретно насочени кон ФТФ, тие претставуваат главна
компонента од меѓународниот корпус јурис против тероризмот и обезбедуваат важна рамка за
меѓународна соработка во случаи на тероризам/ФТФ. Во овој поглед, многу законски
обврзувачки резолуции на Советот за безбедност на ОН ги повикуваат земјите-членки да станат
потписнички на овие инструменти заради исполнување на обврските кои тие ги наметнуваат.

Табела (...) 19 меѓународни правни инструменти за спречување терористички
акти
ИНСТРУМЕНТИ ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО
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Резолуција на Генералното собрание на Обединетите нации 72/284 (2018) A/RES/72/284.
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1. 1963, Конвенција за кривични и други дела извршени во воздухоплови
2. 1970, Конвенција за спречување на грабнување воздухоплови
3. 1971, Конвенција за сузбивање на незаконски акти против безбедноста на цивилното
воздухопловство
4. 1988, Протокол за сузбивање на незаконски насилни акти на аеродроми кои служат
за меѓународно цивилно воздухопловство, како надополнување на Конвенцијата за
сузбивање на незаконски акти против безбедноста на цивилното воздухопловство
5. 2010, Конвенција за сузбивање на незаконски акти во врска со меѓународното цивилно
воздухопловство
6. 2010, Дополнителен протокол кон Конвенцијата за спречување на грабнување
воздухоплови
7.

2014, Протокол за измена на Конвенцијата за прекршоци и дела извршени во
воздухоплови
ИНСТРУМЕНТИ ЗА ЗАШТИТА НА МЕЃУНАРОДЕН ПЕРСОНАЛ

8. 1973, Конвенција за спречување и казнување на злосторства против меѓународно
заштитени лица
9. 1979, Меѓународна конвенција против земање заложници
ИНСТРУМЕНТИ ЗА НУКЛЕАРЕН МАТЕРИЈАЛ
10. 1980, Конвенција за физичка заштита на нуклеарен материјал
11. 2005, Измена и дополнување на Конвенцијата за физичка заштита на нуклеарен
материјал
ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОМОРСКА НАВИГАЦИЈА
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12. 1988, Конвенција за сузбивање на незаконски акти против безбедноста на морската
пловидба
13. 2005, Протокол кон Конвенцијата за сузбивање на незаконски акти против
безбедноста на морската пловидба
14. 1988, Протокол за сузбивање на незаконски акти против безбедноста на фиксните
платформи лоцирани на континенталниот гребен
15. 2005, Протокол кон Протоколот за сузбивање на незаконски акти против
безбедноста на фиксните платформи лоцирани на континенталниот гребен
ИНСТРУМЕНТИ ЗА ЕКСПЛОЗИВНИ МАТЕРИИ
16. 1991, Конвенција за обележување на пластични експлозиви заради нивна детекција
17. 1997, Меѓународна конвенција за сузбивање на терористички бомбашки напади
18. 1999, Меѓународна конвенција за сузбивање на финансирање тероризам
ИНСТРУМЕНТИ ЗА НУКЛЕАРЕН ТЕРОРИЗАМ
19. 2005, Меѓународна конвенција за сузбивање акти на нуклеарен тероризам

D) Водечки меѓународни принципи
Освен меѓународните правни обврски коишто треба да ги исполнат земјите-членки, некои
меѓународни инструменти утврдуваат препораки и најдобри практики коишто земјите-членки
се охрабруваат да ги донесат за да го зајакнат својот одговор на заканите од ФТФ. Поточно,
трите корисни референци се:
•
•
•

Меморандумот од Хаг-Маракеш за добри практики околу поефективен одговор на
феноменот на ФТФ (2014) и неговото Дополнување (2015).
Малтешките принципи за реинтегрирање на вратените странски терористички борци
(2016).
Мадридските водечки принципи од 2015 година и нивното Дополнување (2018).

1. Меморандумот од Хаг-Маракеш за добри практики околу поефективен
одговор на феноменот на ФТФ (2014) и неговото Дополнување (2015)
Меморандумот од Хаг-Маракеш за добри практики околу поефективен одговор на феноменот
на ФТФ170 претставува иницијатива започната во 2014 година од Мароко и Холандија во рамките
на Форумот за глобална борба против тероризмот (GCTF). 171 Целта на оваа иницијатива е
практичарите и креаторите на политики од низа земји да се здружат за да ги споделат научените
лекции, добри практики и предизвици при одговорот на заканата од ФТФ.

Светски форум за борба против тероризмот (GCTF), „Меморандум од Хаг-Маракеш за добри
практики околу поефективен одговор на феноменот на ФТФ“ (2014).
171
GCTF е неформална, мултилатерална платформа за борба против тероризмот започната во 2011
година за да помогне во спроведувањето на Глобалната стратегија на ОН за борба против тероризмот.
GCTF има шест работни групи, од кои една е за странски терористички борци.
170
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Со Меморандумот се идентификуваат 19 добри практики за владите да се насочат во нивните
политики за решавање на заканата од ФТФ. Овие добри практики се концентрираат врз неколку
аспекти од одговорите на заканата од ФТФ, вклучувајќи:
•

откривање и интервенирање против насилниот екстремизам (добри практики од бр. 1
до бр. 5);

•

спречување, откривање и интервенирање против регрутирање и олеснување (добри
практики од бр. 6 до бр. 9);

•

откривање и интервенирање против патување и борба (добри практики од бр. 10 до бр.
14); и

•

откривање и интервенирање по враќањето (добри практики од бр. 15 до бр. 19).

Во 2015 г., беше усвоено Дополнување на овој Меморандум172 со фокус врз враќањето на ФТФ.
Дополнувањето содржи 7 препораки,173 т.е.:
•

зајакнување на соработката и размената на информации меѓу органите на законот,
разузнавањето, граничната контрола и јавно-обвинителските служби;

•

пристап до релевантни бази на податоци од страна на полицијата и граничните
агенции; и

•

потреба од развивање приспособен пристап при постапување со повратниците,
земајќи ги предвид: „ризикот што поединецот го претставува во поглед на
извршување терористички напад; тежината и сериозноста на кривичното дело;
достапните докази; мотивационите фактори; возраста на повратниците;
мрежата на поддршка од семејството и пријателите; ефектот врз жртвите; и
јавниот интерес.“

2. Малтешки принципи за
терористички борци (2016)

реинтегрирање

на

вратените

странски

GCTF, „Дополнување на Меморандумот од Хаг-Маракеш за добри практики околу поефективен
одговор на феноменот на ФТФ, со фокус врз вратените ФТФ“ (2015).
173
(1) „Да се обезбеди навремено откривање и интензивирање на размената на информации за вратените
ФТФ во, и помеѓу државите.“ (2) „Да се употребат индивидуални алатки за проценка на ризикот, со кои
се дава основа за приспособени интервенции.“ (3) „Да се примени пристап од случај до случај и да се
даде осврт на конкретни категории повратници.“ (4) „Да се вложува во, и да се развива тесна соработка
со локалната самоуправа и локалните заедници за снаоѓање со вратените ФТФ.“ (5) „Вклучување и
градење одржливи партнерства со мултидисциплинарните актери во приватниот сектор и граѓанското
општество“ (6) „Интегрирање на рехабилитациони мерки во и вон кривично-правдосудниот
одговор.“ (7) „Да се размисли за користење на управни постапки во рамките на владеењето на правото за
ефективо намалување на ризикот од вратените ФТФ.“
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Малтешките принципи за реинтегрирање на вратените странски терористички борци 174 се
заедничка иницијатива меѓу Центарот за истражување Хедајах и Меѓународниот институт за
правда и владеење на правото (IIJ). Оваа иницијатива предлага 22 принципи за насочувње на
земјите-членки во нивните политики и програми за реинтеграција на вратените ФТФ. Некои
принципи вреди да се споменат овде:
•

Принцип #3: „Спроведување на ефективна проценка за да се утврди најдобриот
пристап кон потребите за реинтеграција.“
Принципот #3 нагласува дека ангажманот со повратниците треба да се индивидуализира. Според
тоа, програмата за реинтеграција „треба да се осмисли имајќи ги на ум поединците, без оглед
дали програмата служи за враќање на ФТФ од активна борба, за нивните семејства, или за
оние кои се во кривично-правосудниот систем на земјата поради прекршување на законите за
борба против тероризмот.“
Прилагодениот одговор налага разбирање на мотивите на поединечните ФТФ и соодветна рамка
за проценка на ризикот. Во некои случаи, можеби е посоодветно да се искористат други
административни мерки, како на пр., програмите за реинтеграција и забраните за патување што
постојат за кривично гонење. Факторите коишто ги разгледуваат претставниците при оваа
определба опфаќаат ризик на повратникот за учество во терористички напад; тежина на
кривичното дело на повратникот; достапност на докази; мотивациони фактори; возраст на
повратникот; мрежа на поддршка од семејството и од пријателите; ефект врз жртвите; и јавен
интерес. Исто така, може да биде соодветно да се спроведе затворска грижа или хоспитализација
за повратниците со ментални здравствени проблеми.
•

Принцип #6: „Спроведувањето на законот може да одигра клучна улога во успешните
напори за реинтеграција“

Принципот #6 ја истакнува важната улога на спроведување на законот во напорите за
рехабилитација, посочувајќи дека: „претставниците на органите на законот може да
изработат план за вклучување на заедницата со цел да се стекне довербата и волноста во
заедницата и да се поддржат партнерства со локалните лидери и организации. Обука и
едукација на сите службеници и офицери за спроведување, разбирајќи и решавајќи ја
комплексноста на напорите за реинтеграција. Обучување на програмскиот персонал и
стручните лица за да се разграничат знаците на радикализација, соодветниот одговор на
потенцијалните екстремистички закани и за да се комуницира со ФТФ, нивните семејства и
другите лица вклучени во програмите за реинтеграција, на конструктивен начин, избегнувајќи
конфликт. Ова е важно за да се избегне стигма, да се остане професионален и за да се обезбеди
поддршка од семејството и заедницата на ФТФ, како и за да не се стане прекумерно зависен
од вработените во индивидуалната програма. Земјите може на сите инволвирани да им ги
објаснат програмите преку спроведување обуки и состаноци. Почитувањето на владеењето на
правото и спречувањето кршење на човековите права „останува клучно прашање и не треба
да се ограничи на центрите за притвор.“
•

Принцип #7: „Програмите за реинтеграција треба да употребат широка низа од
интердисциплинарни експерти, имајќи тесна координација меѓу релевантните
преставници.“

Хедајах и Меѓународен институт за правда и владеење на правото, „Малтешки принципи за
реинтегрирање на вратените странски терористички борци“ (2016).
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Принципот #7 нагласува дека стратегиите за рехабилитација треба да бидат
мултидисциплинарни. Психолозите, социјалните работници, верските научници, стручњаците
за грижа, младинските служби, службите за ментално здравје, и особено, членовите на
семејството и претставниците на заедницата, сите играат клучна улога во придонесот кон
успешната програма за рехабилитација. Во овој поглед, државните институции и граѓанското
општество треба да соработуваат околу внимателно планирање, структурирање и координирање
на овие напори за зголемување на ефективноста на програмата.
3. Мадридските водечки принципи (2015) и нивното Дополнување (2018)
Водечките принципи од Мадрид 2015-та претставуваат практична алатка за земјите-членки. Овој
инструмент ги консолидира најдобрите практики за надминување на протокот на ФТФ во
согласност со резолуцијата 2178 (2014) на Советот за безбедност на ОН. Наведените принципи
се производ од специјалната средба на Комитетот на Советот за безбедност на ОН за борба
против тероризмот (CTC) , организирана од Владата на Шпанија во Мадрид на 27 и 28 јули 2015
г., заедно со серија поврзани технички сесии организирани од Извршниот директорат на
Комитетот за борба против тероризмот (CTED).
На специјалниот состанок на CTC присуствуваа земјите-членки од секој регион на светот,
вклучувајќи ги и оние кои се најмногу погодени од заканата на ФТФ. Исто така, учествуваа
релевантни меѓународни и регионални организации, академски институции и претставници на
граѓанското општество. Во текот на состанокот, учесниците посочија низа од 35 водечки
принципи. Завршниот документ на крајот беше усвоен од Советот за безбедност на ОН во
декември 2015 г. (S/2015/939).175
35-те водечки принципи се групирани во три теми:
•

„Откривање, интервенција и спречување на поттикнување, врбување и патување на
странски терористички борци“ (водечки принципи бр. 1 до бр. 14).

•

„Спречување на патување на странски терористички борци, вклучително и преку
оперативни мерки, употреба на предвремени информации и мерки за патници заради
зајакнување на граничната безбедност“ (водечки принципи бр. 15 до бр. 21).

•

„Криминализација и прогон, заедно со стратегии за гонење, меѓународна соработка,
рехабилитација и реинтеграција на повратниците“ (водечки принципи од бр. 15 до
бр. 21).

Со ерозијата на ИСИЛ (Да’еш) т.е. на т.н. „калифат“, вниманието на Советот за безбедност се
префрли кон растечката закана од враќањето на ФТФ. Во својата резолуција 2396 (2017), Советот
за безбедност побара од CTC, со поддршка од CTED, да се ревидиаат водечките Мадридски
принципи во светло на заканата од враќање на ФТФ, како и другите главни недостатоци коишто
може да ја попречат способноста на државата соодветно да детектира, одбрани и кога е можно,
да гони, рехабилитира и да реинтеграира ФТФ-повратници, преселници и нивни семејства, како
и да продолжи со идентификација на нови добри практики. Како резултат на тоа, уште еден
175

S/2015/939 (види фуснота 57, Глава 1).

48

ПРИРАЧНИК ЗА ИНСТИТУТИТЕ ЗА СУДСКА ОБУКА ОД ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА
специјален состанок на CTC, одржан на 13 декември 2018 г. во Њујорк, доведе до Дополнување
на Мадридските водечки принципи од 2015 г. Дополнителните профили содржеа 17
дополнителни добри практики од 2018 г. за потпомагање на земјите-членки во нивните напори
да одговорат на развојниот феномен на ФТФ.176
17-те дополнителни водечки принципи од ова Дополнување се залагаат за следниве области на
интервенција:
•

„Гранична безбедност и размена на информации“ (водечки принцип бр. 1 до бр. 3).

•

„Спречување и борба против поттикнување и врбување за извршување терористички
акти според меѓународното право; борба против насилен екстремизам којшто е
погоден за тероризам и терористички наративи; проценка на ризикот и
интервентни програми“ (водечки принципи бр. 4 и 5).

•

„Судски мерки и меѓународна соработка“ (водечки принципи бр. 6 до бр. 14).

•

„Заштита на критичната инфраструктура, ранливите или меки цели, како и на
туристичките локации“ (водечки принципи бр. 5 до бр. 17).

E) Улогата на граѓанското општество и локалните заедници
Планот за акција на генералниот секретар на Обединетите нации за спречување на насилниот
екстремизам (A/70/674) 177 ја нагласува потребата земјите-членки да „развијат заеднички
партиципативни стратегии, вклучувајќи ги и граѓанското општество и локалните заедници,
заради спречување на појавата на насилен екстремизам.“ Овој повик за создавање стабилни
партнерства со граѓанското општество заради заокружен противтерористички пристап бил
споменат во неколку наврати од меѓународната заедница:
•

Советот за безбедност на Обединетите нации, со резолуцијата 1624 (2005), ја истакна
„важноста на улогата на медиумите, граѓанскиот и верскиот сектор, бизнисзаедницата и образовните институции во негувањето средина која не е погодна за
поттикнување тероризам.“

•

Резолуцијата 2129 (2013) ја нагласува потребата од подобрување на партнерствата со
„меѓународни, регионални и субрегионални организации, граѓанското општество,
академските институции и други субјекти за спроведување истражувања и собирање
информации, како и за идентификување добри практики“ и „ја нагласува важноста на
вклучување со развојни субјекти.“

•

Конечно, резолуцијата 2178 (2014) ги охрабрува земјите-членки да „ги ангажираат
релевантните локални заедници и невладините актери во изработката на
стратегии“ за борба против насилниот екстремизам. Ова е првпат борбата против

Дополнување од 2018 г. на Мадридските водечки принципи во 2015 г., 28 декември 2018 (S/2018/1177).
План за акција за спречување на насилниот екстремизам, Извештај на Генералниот секретар, 24
декември 2015 г. (A/70/674).
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насилниот екстремизам да се спомене во резолуција усвоена според поглавјето VII од
Повелбата на Обединетите нации.
Затоа, од клучно значење е јурисдикциите на ЈИЕ да размислат за соработка и кооперација со
граѓанските организации и да распределат соодветни средства за тоа кога ќе ги изготвуваат
своите национални планови за спречување и сузбивање на насилниот екстремизам.

2.2

Регионална рамка

Сите екстериторијални обврски и препораки за борба против тероризмот и феноменот на ФТФ
не важат во целиот свет. Некои од нив се специфични за регионот. Затоа, државите кои припаѓаат
на конкретен регион не треба да се повикаат само на меѓународните инструменти, туку и на
регионалните. Во контекст на ЈИЕ, релевантна е правната рамка развиена од Советот на Европа
и Европската унија.

A) Правни инструменти на Советот на Европа за борба против тероризмот
Советот на Европа е формиран во 1949 г., во моментов има 47 земји-членки, и е најстарата
меѓувладина организација во Европа. Организацијата главно промовира почитување на
човековите права, парламентарна демократија и владеење на правото. Се наоѓа во Стразбур
(Франција) и не треба да се меша со посебниот (иако тесно поврзан) систем на Европската унија,
којшто има политички огранок со седиште во Брисел (Белгија).
Советот на Европа има развиено клучни правни стандарди за спречување и сузбивање на акти
на тероризам. Неговиот главен рамковен договр за борба против тероризмот е Конвенцијата на
Советот на Европа за превенција на тероризмот и Дополнителниот протокол. Комитетот на
Советот на Европа за борба против тероризмот (CDCT) (порано наречен Комитет на експерти за
тероризам (КОДЕКСТЕР)) 178 е клучното координативно тело за активностите на Советот на
Европа за борба против тероризмот. Примарните цели нс CDCT се да ги надгледува и да
обезбеди успешна имплементација на релевантните правни инструменти на Советот на Европа
во областа на борбата против тероризмот, поточно, Конвенцијата за превенција на тероризмот и
Дополнителниот протокол.

1. Конвенција за превенција на тероризмот (2005) CETS бр. 196
По нападите во септември 2001 година во САД, Советот на Европа формира работна група за
ревизија на законодавството против тероризмот и во 2003 г., започна да работи на Конвенцијата
за превенција на тероризмот. По неколку состаноци, КОДЕКСТЕР изготви Конвенција на
Советот на Европа за превенција на тероризмот, којашто беше усвоена на 16 мај 2005 г. во
Варшава (Полска) и влезе во сила на 1 јуни 2007 г.179
Комитетот на експерти за тероризам (КОДЕКСТЕР) е меѓувладино тело коешто ја координира
акцијата против тероризмот на Советот на Европа. Тоа ја изработи Конвенцијата на Советот на Европа
за превенција на тероризмот и неколку важни инструменти за меко право. Во 2018 г., КОДЕКСТЕР
стана Комитет на Советот на Европа за борба против тероризмот (CDCT).
179
Совет на Европа, Конвенција на Советот на Европа за превенција на тероризмот, Договор на Советот
на Европа, серија бр. 196 (16 мај 2005 г.).
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Оваа Конвенција не дефинира нови терористички дела освен делата опфатени во постоечките
конвенции против тероризмот. Сепак, таа има три нови прекршоци коишто може да доведат до
кривичните дела на тероризам дефинирани во овие конвенции. Новите прекршоци се: „јавна
провокација за извршување кривично дело тероризам“ (член 5); „врбување за тероризам“ (член
6); и „обука за тероризам“ (член 7). Тие се во комбинација со одредба за додатни (помошни)
кривични дела (член 9) каде се предвидува криминализација на соучество (т.е. помагање и
поттикнување) при извршување на сите три гореспоменати дела. Покрај тоа, обидите за
кривично дело се инкриминирани според членовите 6 и 7 (регрутирање и обука).180
Една од карактеристиките на новите кривични дела воведени во Конвенцијата е дека
обвинението не значи конкретно вршење на терористичко дело во смисла на член 1 (на пр., било
кое од кривичните дела дефинирани во еден од меѓународните договори против тероризмот
наведени во прилогот). Ова е експлицитно посочено во член 8 од Конвенцијата, која и самата се
заснова на еквивалентна одредба во Меѓународната конвенција за сузбивање на финансирањето
тероризам. Местото каде што е извршено ваквото дело, исто така, е ирелевантно за утврдување
на извршувањето на некое од делата наведени во членовите 5 до 7 и 9. Покрај тоа, овие дела
мора да бидат извршени незаконски и намерно, како што е изречно наведено во секој член:181
Член 5 - Јавна провокација за извршување на кривично дело тероризам:
(1) „Во смисла на оваа Конвенција, 'јавна провокација за извршување на кривично дело
тероризам' значи дистрибуција или поинаква достапност на порака во јавноста, со
намера да се поттикне извршување на терористичко дело, кога таквото однесување, без
разлика дали или не директно заговара терористички кривични дела, ќе предизвика
опасност за извршување на едно или повеќе такви дела.“
(2) „Секоја земја-членка донесува потребни мерки за утврдување на јавна провокација за
извршување на кривично дело тероризам дефинирано во став 1, кога ќе се изврши
незаконски и намерно како кривично дело според нејзиното домашно право.“
Член 6 - Врбување за тероризам:
(1) „Во смисла на оваа Конвенција, 'врбување за тероризам' значи наговарање на друго лице
да изврши или да учествува во извршување на кривично дело тероризам, или да се
приклучи на здружение или група за да придонесе кон извршување на еден или повеќе
терористички напади од здружението или групата.“
(2) „Секоја земја-членка усвојува мерки кои се неопходни за утврдување на врбување за
тероризам, дефинирано во став 1, кога ќе се изврши незаконски и намерно, како кривично
дело според нејзиното домашно право.“
Член 7 - Обука за тероризам:

Совет на Европа, Образложение на Конвенцијата на Советот на Европа за превенција на тероризам,
Совет на Европа, Серија договори бр. 196 (16 мај 2005), ставови 32 и 33.
181
Ibid., ставови 34 и 35.
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(1) „Во смисла на оваа Конвенција, 'обука за тероризам' значи обезбедување обука за
изработка и употреба на експлозиви, огнено или друго оружје, штетни или опасни
материи, или други специфични методи или техники за целите на извршување или
придонесување кон извршување кривично дело тероризам, знаејќи дека вештините што
се обезбедуваат се наменети за оваа цел.“
(2) „Секоја земја-членка усвојува мерки кои се неопходни за да се утврди обука за тероризам
дефинирана во став 1, кога се врши незаконски и намерно, како кривично дело според
нејзиното домашно право.“
Член 9 - Придружни дела:
„Секоја земја-членка усвојува мерки кои се неопходни за да се утврди како кривично дело според
нејзиното домашно право:
a) Учество како соучесник во кривично дело утврдено во членовите од 5 до 7 во оваа
Конвенција;
b) Организирање или насочување на други да извршат кривично дело утврдено во
членовите од 5 до 7 во оваа Конвенција;
c) Придонес кон извршување на едно или повеќе кривични дела утврдени во членовите од
5 до 7 во оваа Конвенција од страна на група лица што дејствуваат со заедничка цел.
Таквиот придонес е намерен и:
i.

ii.

се врши заради унапредување на кривичната активност или цел на групата, при
што таквата активност, односно цел вклучува извршување на кривично дело
утврдено во членовите од 5 до 7 во оваа Конвенција; или
се врши со знаење за намерата на групата да изврши кривично дело утврдено во
членовите од 5 до 7 во оваа Конвенција.“

(1) „Секоја земја-членка усвојува неопходни мерки за утврдување како кривично дело според
и во согласност со нејзиното домашно право, на обидот за вршење кривично дело
утврдено во членовите 6 и 7 од оваа Конвенција.“

2. Дополнителен протокол на Конвенцијата на Советот на Европа за превенција
на тероризмот (2015) ЦЕТС (CETS) бр. 217
По едногласното усвојување од страна на Советот за безбедност на резолуцијата 2178 (2014), во
која Советот за безбедност ги повика земјите-членки да преземат низа мерки во насока на
спречување и ограничување на протокот на ФТФ кон конфликтните зони, КОДЕКСТЕР
продолжи да го испитува прашањето на радикализација и ФТФ. Резултатот од овие дискусии на
крајот доведе до изработка на Дополнителниот протокол на Конвенцијата на Советот на Европа
за превенција на тероризмот (2015) ЦЕТС 196.182
Главната цел на Дополнителниот протокол е да се одговори на кривично-правните аспекти на
феноменот на ФТФ и повратниците. Протоколот, кој беше отворен за потпишување на 22
Совет на Европа, Дополнителен протокол на Конвенцијата на Советот на Европа за превенција на
тероризмот, Совет на Европа, Серија договори бр. 217 (22 октомври 2015).
182
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октомври 2015 г. во Рига, а стапи во сила на 1 јули 2017 г., налага Страните да инкриминираат
учество во здружение или група заради тероризам, добивање терористичка обука, патување во
странство заради тероризам и финансирање или организирање патување за терористички цели.
Произлегувајќи од Дополнителниот протокол, ЦДЦТ, исто така, надгледува мрежа заради
овозможување на брза размена на релевантни полициски информации за терористички борци
осомничени за патување во и од земјите-членки.
Кривичните дела утврдени во Протоколот, како оние во Конвенцијата, се главно од
подготвителен карактер. Овие дела се: Учество во здружение или група заради тероризам (член
2); Добивање обука за тероризам (член 3); Патување во странство заради тероризам (член 4);
Финансирање на патување во странство заради тероризам (член 5); и Организирање или
поинакво олеснување на патување во странство заради тероризам (член 6).183
Член 2 - Учество во здружение или група заради тероризам:
(1) „Во смисла на овој Протокол, 'учество во здружение или група заради тероризам' значи
учество во активности на здружение или група заради извршување или придонес кон
извршување на еден или повеќе терористички напади од страна на здружението или
групата.“
(2) „Секоја земја-членка усвојува неопходни мерки за утврдување 'учество во здружение или
група заради тероризам' дефинирано во став 1, кога се врши незаконски и намерно, како
кривично дело според нејзиното домашно право.“
Член 3 - Добивање обука за тероризам:
(1) „Во смисла на овој Протокол, 'добивање обука за тероризам' значи следење настава,
вклучувајќи и стекнување знаења и практични вештини, од друго лице, за изработка и
употреба на експлозиви, огнено или друго оружје, штетни или опасни материи, или други
конкретни методи и техники, заради извршување или придонес кон извршување на
кривично дело тероризам.“
(2) „Секоја земја-членка усвојува мерки кои се неопходни за утврдување на 'добивање обука
за тероризам' дефинирана во став 1, кога се врши незаконски и намерно, како кривично
дело според нејзиното домашно право.“
Член 4 - Патување во странство заради тероризам:
(1) „Во смисла на овој Протокол, 'патување во странство заради тероризам' значи
патување во држава, која не е држава на државјанство или престој на патникот,
заради извршување, придонес или учество во дело тероризам, или заради обезбедување
или добивање обука за тероризам.“

За подетален увид во заднината на Протоколот, види Совет на Европа, Образложение на
Дополнителниот протокол на Конвенцијата на Советот на Европа за превенција на тероризмот, Совет на
Европа, Серија договори бр. 217 (22 октомври 2015), ставови 2-12.
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(2) „Секоја земја-членка усвојува мерки кои се неопходни за утврдување на 'патување во
странство заради тероризам' дефинирано во став 1, од нејзината територија или од
нејзините државјани, кога се врши незаконски и намерно, како кривично дело според
нејзиното домашно право. Притоа, секоја земја-членка може да утврди услови кои се
потребни според и во согласност со нејзините уставни принципи.“
(3) „Секоја земја-членка усвојува мерки што се потребни за да се утврди како кривично дело
според и во согласност со нејзиното домашно право, обидот да се изврши кривично дело
утврдено во овој член.“
Член 5 - Финансирање на патување во странство заради тероризам:
(1) „Во смисла на овој Протокол, 'финансирање на патување во странство заради
тероризам' значи обезбедување или собирање, на кој било начин, директно или
индиректно, средства со кои целосно или делумно му се овозможува на лице да патува во
странство заради тероризам, како што е дефинирано во член 4, став 1, од овој Протокол,
знаејќи дека средствата целосно или делумно се наменети за оваа цел.“
(2) „Секоја земја-членка усвојува мерки што се потребни за утврдување на 'финансирање на
патување во странство заради тероризам', како што е дефинирано во став 1, кога се
врши незаконски и намерно, како кривично дело според нејзиното домашно право.“
Член 6 - Организирање или поинакво олеснување на патување во странство заради
тероризам:
(1) „Во смисла на овој Протокол, 'организирање или поинакво олеснување на патување во
странство заради тероризам' значи секој акт на организација или олеснување што му
помага на лице да отпатува во странство заради тероризам, како што е дефинирано во
член 4, став 1, од овој Протокол, знаејќи дека таквата помош е заради тероризам.“
(2) „Секоја земја-членка усвојува мерки што се потребни за утврдување на 'организирање
или поинакво олеснување на патување во странство заради тероризам', како што е
дефинирано во став 1, кога се врши незаконски и намерно, како кривично дело според
нејзиното домашно право.“
Освен кривичните дела, потписничките на Конвенцијата и на нејзиниот Дополнителен протокол
се поттикнуваат да преземат мерки за негување национална и меѓународна соработка. Во однос
на националната соработка, член 3 (2) од Конвенцијата нагласува дека „Секоја земја-членка
презема мерки што се потребни за подобрување и развој на соработката меѓу националните
органи, со цел да се спречат терористички дела и нивните негативни ефекти“ преку, меѓу
другото, „размена на информации“; „подобрување на физичката заштита на лица и објекти“ и
„подобрување на плановите за обука и координација во случаи на цивилни вонредни состојби.“
За зајакнување на меѓународната соработка, членките на Конвенцијата се охрабруваат да „си
помагаат и да се поддржуваат со цел подобрување на нивниот капацитет за спречување
терористички напади, вклучително и преку размена на информации и најдобри практики, како
и преку обука и други заеднички напори од превентивен карактер“ (член 4), „меѓусебно да си
овозможат најголема помош во врска со кривични истраги или кривични и екстрадициски
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постапки“ (член 17), и да го екстрадираат или достават случајот без одлагање до своите
надлежни органи заради гонење (член 18). Од особено значење за ФТФ е член 7 од
Дополнителниот протокол, кој налага секоја земја-членка „да ја зајакне навремената размена
меѓу членките на сите достапни релевантни информации за лица кои патуваат во странство
заради тероризам“. Во таа смисла, секоја земја-членка „назначува лице за контакт достапно
24 часа, седум дена во неделата.“
3. Стратегија на Советот на Европа за борба против тероризмот за 2018-2022 г.
Освен што разви правни стандарди за спречување и сузбивање на терористички акти преку
кривични закони и други мерки, Советот на Европа преку ЦДЦТ, им помага на земјите-членки
во поефективна борба против тероризмот преку зајакнување на нивното национално
законодавство и олеснување на меѓународната соработка.
Како одговор на развојот на терористичката закана во Европа, Комитетот на министри на
Советот на Европа ја задолжи ЦДЦТ да изработи Стратегија на Советот на Европа за борба
против тероризмот за 2018-2022 г.184 Стратегијата се заснова врз правната рамка и стандарди на
Советот на Европа. Во неа се утврдени низа активности и алатки за помош на земјите-членки,
коишто може да се сумираат како „три П“ - „Превенција“, „Прогон“, и „Протекција (Заштита)“:
•

Превенција: спречување на тероризмот преку мерки на кривично право и мерки за
спроведување на законот во насока на оневозможување терористички напади или
нивна подготовка, и преку повеќестрани долгорочни мерки со цел спречување
радикализација која води кон тероризам, вклучувајќи и борба против врбување, обука
и ширење на терористичка идеологија и финансирање тероризам.

•

Прогон: истражување на терористичките кривични дела извршени во Европа или во
странство, на најефикасен и најбрз можен начин преку ефективна судска и
меѓународна соработка, вклучително и со помош на принципот aut dedere aut
iudicare,185 и изнесување на одговорните пред лицето на правдата за да одговараат за
своите дела, во согласност со човековите права и владеењето на правото.

•

Протекција (Заштита): заштита од тероризам на сите лица присутни на територијата
на земјите-членки, обезбедување сигурност на луѓето и заштита на потенцијалните
цели на терористички напади, вклучувајќи критична инфраструктура и јавни простори;
обезбедување помош и давање поддршка на жртвите на тероризам.

Во секоја од овие три главни насоки, утврдени се конкретни активности што треба да ги преземат
земјите-членки според рамката на Советот на Европа во периодот 2018-2022 г. за понатамошно
подобрување на својата способност за спречување и борба против тероризмот, истовремено
почитувајќи ги човековите права, владеењето на правото и демократијата.

ЦДЦТ на Советот на Европа, Стратегија на Советот на Европа за борба против тероризмот (20182022), CM (2018) 86-addfinal (4 јули 2018).
185
Правен принцип според кој од државите се бара да го екстрадираат или да го гонат лицето коешто го
бара друга држава, со цел да се избегне неказнивост за сериозни кривични дела.
184
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Покрај тоа, Стратегијата посочува методи на работа, како и очекувани резултати и исходи за
секоја предложена активност. Со цел Стратегијата да остане жив инструмент, ќе се ревидира на
секои 18 месеци, или како што е соодветно, со можност за прилагодување, под водство на
земјите-членки.

B) Правни инструменти на Европската унија за борба против тероризмот
Освен Советот на Европа, државите кои се членки или кои бараат членство во Европската унија
треба да ги користат и последниве инструменти. Без оглед на тоа дали државата е членка или не
на Европската унија, вредно е да се следат инструментите за борба против тероризмот на
Европската унија.
Европската унија е одвоена институција од Советот на Европа, но е тесно поврзана со него
бидејќи сите нејзини 28 земји-членки се и земји-членки на Советот на Европа. Организацијата
има неколку институции. Оние кои играат најзначајна улога за изработка на соодветни закони и
политики против тероризмот се Европскиот парламент, Европскиот совет и Европската комисија.
Европскиот парламент е законодавно тело на Европската унија. Тој носи закони, заедно со
Европскиот совет, врз основа на предлози од Европската комисија. Примарната улога на
Европскиот совет е да ја утврди политичката агенда на организацијата. Тој, во основа, е орган
на одлучување на Европската унија, а не законодавец. Европската комисија, од своја страна, е
политички независно извршно тело на Европската унија. Таа изработува предлози за нови
европски закони и ги спроведува одлуките на Европскиот парламент и на Европскиот совет.
Покрај тоа, заедно со Судот на правдата, Комисијата обезбедува правото на Европската унија
правилно да се применува во сите земји-членки.186
По терористичкиот напад во Мадрид во март 2004 година, лидерите на Европската унија, усвоија
декларација187 со која е формирана позицијата Координатор на Европската унија за борба против
тероризмот. Главните улоги на Координаторот вклучуваат координирање на работата на
Советот во борбата против тероризмот; презентирање на препораки за политики и предлагање
приоритетни области за дејствуање на Советот; како и олеснување на меѓународната соработка,
вклучително и меѓу Европската унија и трети земји.
Иако Европската унија тврди дека примарната одговорност во борбата против тероризмот лежи
кај земјите-членки, таа игра важна придружна улога со која се потпомага одговорот на
прекуграничната природа на заканата. Поточно, Европската унија обезбедува важна рамка за
олеснување на координацијата на националните политики, размената на информации и
утврдувањето на добри практики. Прашањата на радикализација и ФТФ се редовни точки на
дневниот ред на институциите на Унијата, кои за возврат развија сеопфатен пристап за решавање
на прашањата со ФТФ и домашниот тероризам.

1. Стратегија на Европската унија за борба против тероризмот (2005)

УНОДЦ, Едукација за правда (Е4Ј), серија универзитетски модули: Борба против тероризмот, „Модул
5: Регионални пристапи во борбата против тероризмот, европски регион“, јули 2018.
187
Совет на Европската унија, Декларација за борба против тероризмот, 7906/04 (29 март 2004).
186
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Одговорите на Европската унија во борбата против тероризмот се формулирани околу
Стратегијата на ЕУ за борба против тероризмот (EUCTS), усвоена од Европскиот совет во
ноември 2005 г.188 Таа ја обврзува Европската унија на борба против тероризмот на глобално
ниво, истовремено почитувајќи ги човековите права и дозволувајќи им на своите граѓани да
живеат во подрачје на слобода, безбедност и правда. Иако е влијателна, EUCTS технички не е
обврзувачка. Стратегијата е изградена околу четири главни насоки:
•

„Превенирање (Спречување)“ на лицата да се свртат кон тероризмот преку
решавање на факторите и корените на причините што доведуваат до радикализација и
регрутирање, во Европа и на меѓународно ниво.

Според овој прв столб и како дел од EUCTS, Советот усвои „Стратегија на ЕУ за борба против
радикализација и врбување за тероризам“ во 2008 г. Текстот беше ревидиран во јуни 2014 г. во
врска со тоа како тероризмот во Европа еволуирал во 21-от век, особено преку феноменот на
тероризам од осамени актери, вратени странски борци, како и користење на социјалните
медиуми од терористите.189 Иако повеќето мерки за борба против радикализација и врбување
постојат на национално ниво, ревидираната стратегија на Европската унија содржи заеднички
стандарди и мерки групирани во три главни наслови: прекинување на активностите на поединци
и мрежи кои ги наговараат луѓето на тероризам; обезбедување гласот на доминантното мислење
да преовлада над екстремизмот; и поенергично унапредување на безбедноста, правдата,
демократијата и можностите за сите. Во декември 2014 г., Советот усвои насоки за спроведување
на ревидираната стратегија од страна на земјите-членки, кои се ревидирани во 2017 г.190
Со цел да се промовираат активности за зајакнување на заедниците и клучните групи што се
занимаваат со спречување на терористичка радикализација и регрутирање, Европската комисија
формира Мрежа за свест од радикализација (EU-RAN) на ниво на ЕУ. Оваа мрежа ги поврзува
клучните групи (истражувачи, социјални работници, верски лидери, младински лидери,
полицајци, итн.) кои се вклучени во борбата против насилна радикализација во Европската унија.
•

„Протекција (Заштита)“ на граѓаните и инфраструктурата преку намалување на
ранливоста од напади.

Вториот столб конкретно вклучува обезбедување на надворешните граници, подобрување на
безбедноста во транспортот, заштита на стратешките цели, и намалување на ранливоста на
критичната инфраструктура.
На пример, во рамките на вториот столб, Европскиот совет на 27 април 2016 г., ја усвои
Директивата за уредување на употребата на податоци од патничките резервации (PNR)191 заради
Совет на Европската унија, Стратегија на Европската унија за борба против тероризмот, 14469/4/05
REV 4 (30 ноември 2005).
189
Совет на Европската унија, Ревидирана стратегија на ЕУ за борба против радикализација и врбување
за тероризам, 9956/14 (19 мај 2014).
190
Совет на Европската унија, ревидирани Насоки за Ревидираната стратегија на ЕУ за борба против
радикализација и врбување за тероризам, 10855/17 (30 јуни 2017).
191
Податоците од евиденцијата на патнички имиња (PNR) се лични информации кои ги даваат
патниците, а ги собираат и ги чуваат авиопревозниците. Тие вклучуваат информации како на пр., име на
патникот, датуми на патување, правци, седишта, багаж, детали за контакт и начин на плаќање. За повеќе
информации видете Директива (ЕУ) 2016/681 на Европскиот парламент и на Советот од 27 април 2016 г.
за користење на податоци од евиденцијата на патнички имиња (PNR) за превенција, откривање, истрага
188
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спречување, откривање, истрага и гонење на терористички акти и сериозен криминал. Во
согласност со правото на Европската унија, земјите-членки треба да донесат закони, уредби и
управни одредби потребни за усогласување со оваа Директива во рок од две години од нејзиното
донесување. Во согласност со оваа директива, авиопревозниците се должни на органите од
земјите-членки да им обезбедат податоци од резервациите за летови кои влегуваат или
заминуваат од Европската унија. Со неа, исто така, им се овозможува, но не ги обврзува земјитечленки да собираат PNR-податоци за избрани летови во рамките на Европската унија.
Уште еден конкретен пример кој спаѓа под столбот на заштита е усвојувањето од страна на
Европската комисија во 2017 година на „Акцискиот план за заштита на јавниот простор“.192
Овој план има за цел да ја засили поддршката за земјите од Европската унија во намалување на
ранливоста на јавните простори.
Заштитните мерки од Европската унија, исто така, се проширени и на подготвителни акти за
тероризам. Друга клучна област на активност на Унијата во областа на борбата против
тероризмот е борбата против перење пари и финансирање тероризам. Во 2015 г., Европскиот
парламент и Европскиот совет ја усвоија Директивата 2015/849, со која се утврдени општи
правила за спречување на перење пари или финансирање тероризам преку финансискиот систем
на Европската унија.193
Покрај тоа, како дел од својот одговор против тероризмот по нападите на 11 Септември,
Европската унија, во декември 2011 г., утврди листа на лица, групи и субјекти вклучени во
терористички акти. Листата вклучува лица и групи активни во и надвор од Европската унија.
Советот редовно ја ревидира листата, најмалку на секои шест месеци. Заедничката позиција
2001/931/CFSP утврдува критериуми за внесување на листата, лица, групи и субјекти. Таа ги
посочува дејствијата што претставуваат терористички акти во оваа смисла и ги дефинира
рестриктивните мерки што треба да се применуваат. Работната група за спроведување на
Заедничката позиција 2001/931/CFSP за примена на конкретни мерки за борба против
тероризмот („ЗП 931 на Работната група“) оценува информации релевантни за внесување и
бришење од листата на лица, групи и субјекти вклучени во тероризам, пред да му даде препораки
на Советот. Наведените лица се предмет на рестриктивни мерки. Овие мерки вклучуваат
замрзнување на средствата и на другите финансиски средства, како и подобрени мерки во врска
со полициско-судската соработка во кривичната материја.
•

„Прогон“ и истражување на терористи преку границите.

За да се постигнат овие цели, стратегијата особено се фокусира на подобрување на соработката
и размената на информации меѓу полицијата и судските органи; попречување на планирање,
патување, и комуникации; прекинување на пристапот до финансирање и материјали; и

и гонење на терористички кривични дела и сериозен криминал, Службен весник на Европската унија
L119/123 (4 мај 2016).
192
Европска комисија, Акциски план за поддршка на заштитата на јавните простори, COM (2017)612
конечна (18 октомври 2017).
193
Директива (ЕУ) 2015/849 на Европскиот парламент и на Советот од 20 мај 2015 г. за спречување на
користењето на финансискиот систем за целите на перење пари или финансирање тероризам, за измена
на Регулативата (ЕУ) бр. 648/2012 на Европскиот парламент и на Советот и за укинување на
Директивата 2005/60/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот и на Директивата на Комисијата
2006/70/ЕК, Службен весник на Европската унија L 141/73 (5 јуни 2015).
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изведување на терористите пред лицето на правдата, истовремено почитувајќи ги човековите
права и меѓународното право.
На пример, како дел од овој трет столб, во 2016 година, донесен е акционен план за зајакнување
на борбата против финансирањето тероризам.194
•

„Одговор“ на координиран начин преку подготовка за контрола и минимизирање на
последиците од терористички напад.

Стратегијата, исто така, има за цел да се подобрат националните способности за решавање на
последиците од терористички напад; координација на одговорот по кризата; и потребите на
жртвите. Главните приоритети во оваа област опфаќаат изработка на аранжмани за координација
при криза во Европската Унија, алатки за проценка на ризик, и споделување на најдобрите
практики за помош на жртви од тероризам. Конкретен пример за тековната работа на овој столб
е формирањето на Центарот за експертиза на ЕУ за жртви на тероризам.195
Во четирите столба, заедничка карактеристика е улогата на Европската унија во поддршката на
меѓународната соработка и националните капацитети, дури иако Европската унија признава дека
земјите-членки ја имаат примарната одговорност за борба против тероризмот. Конкретно,
стратегијата на Европската унија за борба против тероризмот ја нагласува улогата на Европската
унија во:
•

„Зајакнување на националните капацитети“: користење на најдобри практики;
размена на знаења и искуства со цел подобрување на националните капацитети за
превенција, заштита, прогон и одговор на тероризмот, вклучително и преку
подобрување на собирање и анализа на податоци и разузнавачки информации.

•

„Олеснување на европската соработка“: работење заедно заради безбедно
споделување информации меѓу земјите-членки и институциите; воспоставување и
евалуација на механизми за олеснување на соработката, вклучувајќи ги полицијата и
судските органи, преку законодавство, кога тоа е потребно и соодветно.

•

„Развивање на колективна моќ“: обезбедување капацитет на ниво на Европската
унија заради разбирање и изработка на колективни политики за одговори на заканата
од тероризмот; најдобро искористување на капацитетите на телата на Унијата,
вклучувајќи ги ЕВРОПОЛ, Европравда, ФРОНТЕКС, МИЦ и SITCEN.

•

„Промовирање на меѓународно партнерство“: работа со други надвор од
Европската унија, особено со Обединетите нации, други меѓународни организации и
клучни трети земји, заради продлабочување на меѓународниот консензус, градење
капацитети, како и зајакнување на соработката во борбата против тероризмот. На 9
февруари 2015 г., во предвечерјето на нападите на Шарли Ебдо, лидерите на
Европската унија ја истакнаа потребата Европската унија повеќе да се ангажира со

Европска комисија, Акциски план за зајакнување на борбата против финансирање тероризам,
COM(2016) 50 конечен (2 февруари 2016).
195
Европска комисија, Одлука на Комисијата од 31.1.2019 за финансирање на Пилот-проектот
„Воспоставување на Центар за експертиза на ЕУ за жртви на тероризам“ и усвојување на Програмата за
работа за 2018 година, C(2019) 636 конечна (31 јануари 2019).
194
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земјите кои не се членки околу безбедносните прашања и борбата против тероризмот.
Во овој поглед, агендата за борба против тероризмот е присутна во односите меѓу
Европската унија и земјите кои не се членки на ЕУ во многу форми, вклучувајќи и
преку политички дијалог на високо ниво; усвојување на клаузули и договори за
соработка; специфична помош; и проекти за градење на капацитетите со стратешки
земји.

2. Директива (ЕУ) 2017/541 за борба против тероризмот
Освен необврзувачки инструменти, како на пр., Стратегијата на ЕУ за борба против тероризмот,
земјите-членки имаат неколку обврзувачки обврски во рамките на регионалната правна рамка
на Европската унија. До март 2017 г., најважните обврски за борба против тероризмот беа
артикулирани во Рамковната одлука на Советот од 13 јуни 2002 г. за борба против тероризмот
(2002/475/JHA)196 и одлуката за измена 2008/919/JHA.197 Овие одлуки им нагалаат на земјитечленки да преземат серија активности, како на пр., постоење во домашното право на дефиниции
за тероризам - во кои се втемелени критериумите договорени меѓу земјите-членки - и
криминализирање на одредени дела поврзани со тероризам. Овие одлуки дефинираат конкретни
терористички кривични дела и утврдуваат правила за транспонирање во земјите-членки на
Европската унија.
Во март 2017 г., Советот ја усвои Директивата (2017/541) 198 за борба против тероризмот.
Директивата, која ја замени Рамковната од 2002 г., ја зајакнува правната рамка на ЕУ преку
зацврстување и проширување на опфатот на постојното законодавство. На пример, таа
криминализира патување во, надвор, или кон ЕУ за терористички цели. Од значење се членовите
9 и 10, кои се однесуваат на патување или олеснување на патување заради тероризам.
Директивата предвидува своја дефиниција за „терористичко дело“ (дефинирано во член 3), која
е различна од онаа предложена во Конвенцијата на Советот на Европа. Иако двата инструменти
криминализираат слични активности, постои мала можност за дело што е кривично според
Директивата 2017/541 да не биде според Конвенцијата на Советот на Европа, и обратно. Како и
во Конвенцијата на Советот на Европа за превенција на тероризмот, овие дела мора да бидат
извршени намерно, како што изречно е наведено во секој член:
Член 4 - Дела поврзани со терористичка група
„Земјите-членки ги преземаат сите неопходни мерки за да обезбедат следниве дела, кога ќе се
извршат намерно, да бидат казниви како кривично дело:
(a) насочување на терористичка група;
(b) учество во активности на терористичка група, вклучително и преку обезбедување
информации или материјални средства, или преку финансирање на нејзините
активности на било кој начин, со познавање на фактот дека таквото учество ќе
придонесе за криминалните активности на терористичката група.“
Совет на Европската унија, Рамковната одлука на Советот од 13 јуни 2002 г. за борба против
тероризмот (2002/475/JHA), Службен весник на Европската унија L 164/3 (22 јуни 2002).
197
Совет на Европската унија, Рамковна одлука на Советот од 28 ноември 2008 г. за борба против
тероризмот (2008/919/JHA), Службен весник на Европската унија L 330/21 (9 декември2008).
198
Директива (ЕУ) 2017/541 на Европскиот парламент и на Советот од 15 март 2017 г. за борба против
тероризмот и за замена на Рамковната одлука на Советот 2002/475/JHA и за изменување на Одлуката на
Советот 2005/671/JHA, Службен весник на Европската унија L 88/6 (31 март 2017).
196
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Член 5 - Јавна провокација за извршување кривично дело тероризам
„Земјите-членки ги преземаат сите неопходни мерки за да обезбедат дека дистрибуција или
поинаква достапност на било кој начин, онлајн или офлајн, на порака до јавноста, со намера да
се поттикне извршување на едно од кривичните дела наведени во точките од (а) до (з) од член
3(1), при што со ваквото однесување, директно или индиректно, како на пример, со
глорифицирање на терористички акти, се заговара извршување на терористички дела,
предизвикувајќи опасност дека може да се извршат едно или повеќе такви дела, се казнува како
кривично дело, кога е извршено намерно.“
Член 6 - Врбување за тероризам
„Земјите-членки ги преземаат сите неопходни мерки за да обезбедат дека наведување друго
лице да изврши или да придонесе за извршување на едно од кривичните дела наведени во точките
од (а) до (з) од член 3(1), или во член 4, се казнува како кривично дело, кога е извршено намерно.“
Член 7 - Обезбедување обука за тероризам
„Земјите-членки ги преземаат сите неопходни мерки за да обезбедат дека давањето настава
за правење или употреба на експлозиви, огнено или друго оружје, или штетни и опасни материи,
или за други конкретни методи или техники заради извршување или придонесување кон
извршување на едно од кривичните дела наведени во точките од (а) до (з) од член 3(1), знаејќи
дека овозможените вештини се наменети за оваа цел, се казнува како кривично дело, кога е
извршено намерно.“
Член 8 - Добивање обука за тероризам
„Земјите-членки ги преземаат сите неопходни мерки за да обезбедат дека добивањето
настава за правење или употреба на експлозиви, огнено оружје или друго оружје, или штетни
и опасни материи, или за други конкретни методи или техники заради извршување или
придонесување кон извршување на едно од кривичните дела наведени во точките од (а) до (з) од
член 3(1) се казнува како кривично дело, кога е извршено намерно.“
Член 9 - Патување заради тероризам
(1) „Секоја земја-членка ги презема сите неопходни мерки за да обезбеди дека патувањето
во друга земја поинаква од таа земја-членка заради извршување или придонесување за
извршување на дело тероризам како што е наведено во член 3, заради учество во
активности на терористичка група, со познавање на фактот дека таквото учество ќе
придонесе за сторени кривични дела на таа група како што е наведено во член 4, или
заради обезбедување или добивање обука за тероризам како што е наведено во
членовите 7 и 8, се казнува како кривично дело, кога е извршено намерно.“
(2) „Секоја земја-членка ги презема сите неопходни мерки за да обезбеди дека едно од
следниве однесувања се казнува како кривично дело, кога се прави намерно:
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(a) патување во таа земја-членка заради извршување, или придонесување за
извршување на дело тероризам како што е наведено во член 3, заради учество во
активности на терористичка група, со познавање на фактот дека таквото
учество ќе придонесе за сторени кривични дела на таа група како што е наведено
во член 4, или заради обезбедување или добивање обука за тероризам како што е
наведено во членовите 7 и 8; или
(б) подготвителни акти преземени од лице кое влегува таа земја-членка со намера да
изврши, или да придонесе за извршување на дело тероризам како што е наведено во
член 3.“
Член 10 - Организирање или поинакво олеснување на патување заради тероризам
„Земјите-членки ги преземаат сите неопходни мерки за да обезбедат дека секој акт на
организација или олеснување со којшто му се помага на лице при патување заради тероризам,
како што е наведено во член 9(1) и точка (а) од член 9(2), знаејќи дека таквата помош е за таа
цел, се казнува како кривично дело, кога е извршено намерно.“
Член 11 - Финансирање тероризам
(1) „Секоја земја-членка ги презема сите неопходни мерки за да гарантира дека
обезбедувањето или собирањето средства, на било кој начин, директно или индиректно,
со намера тие да се употребат, или со знаење дека ќе се употребат, во целост или
делумно, за да се изврши, или за да се придонесе кон извршување на некое од кривичните
дела наведени во членовите од 3 до 10, се казнува како кривично дело, кога е извршено
намерно.“
(2) „Кога финансирањето тероризам од ставот 1 на овој член се однесува на некое од
делата утврдени во членовите 3, 4 и 9, нема да биде потребно средствата всушност
да биле употребени, целосно или делумно, за да се изврши, или за да се придонесе кон
извршување на некое од овие дела, ниту, пак, ќе биде потребно сторителот да знаел за
кое конкретно кривично дело или дела ќе се употребат средствата.“
Член 12 - Други дела поврзани со терористички активности
„Земјите-членки ги преземаат сите неопходни мерки за да обезбедат дека кривичните дела
поврзани со терористички активности ги вклучуваат следниве намерни акти:
(a) тешка кражба со цел да се изврши едно од кривичните дела наведени во член 3;
(б) изнудување со цел да се изврши едно од кривичните дела наведени во член 3;
(в) изработка или користење на лажни административни документи со цел да се изврши
едно од кривичните дела наведени во точките од (а) до (з) од член 3(1), точка (б) од член
4 и член 9.“
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Глава 3
Интернет-истраги за кривични дела поврзани со странски
терористички борци

Обуката за онлајн-истраги и собирање компјутерски докази беше посочена како приоритет
во истрагата и гонењето на ФТФ при оценските мисии на УНОДЦ и активностите на обука
во ЈИЕ. Компјутерите и интернет бргу стануваат една од клучните карактеристики на
современите истраги на тероризам. Тие може да се употребат при вршење на кривично дело,
може да содржат докази за делото, па дури и да бидат цел на кривичното дело.
Достапни се неколку официјални публикации во кои се зборува за интернет-истраги и е-докази,
вклучувајќи:
•
•
•

•
•

Публикација на UNODC/ CTED/ IAP: „Практичен водич за барање електронски докази
преку границите“ (2018)
Публикација на УНОДЦ: „Користењето на интернет за терористички
цели“ (септември 2012);
Совет на министри на Европската унија, Извештај од подготовката на состанокот на
Советот (министри за правда): „Собирање е-докази во дигиталната ера - како
понатаму“ (4 ноември 2015);
Публикација на Асоцијацијата на шефови на полиција во Велика Британија:
„Водич на добри практики за дигитални и електронски докази“ (март 2012);
Публикација на Министерството за правда на САД „Електронска истрага на местото
на злосторот: Водич за прв одговор, второ издание“ (2012).

Сите горенаведени документи се достапни на интернет и се споменуваат во текстот.
Трендот на поголема зависност од комуникација и податочни мрежи, чување информации во
кибер-просторот, заедно со недостатокот на стабилна заемна согласност меѓу земјите за
ефективна контрола на работењето во овој домен, сега претставува нов предизвик за органите
на законот и обвинителството во борбата против заканата од тероризмот. Терористите, кои се
снаодлви, креативни и флексибилни, се меѓу првите групи што ги користат овие нови
технологии за криминални цели.
Во 2014 година, Чарлс Листер, експерт за тероризам во Институтот Брукингс рече:
„На многу начини, Сирија ја револуционеризира употребата на пропаганда и информации од
страна на џихадистите - доминацијата на социјалните медиуми за комуникација,
останувањето во контакт, давањето изјави и личните профили на луѓето се сеприсутни.
Мислам дека ниеден друг конфликт не се приближил по количество или обем на користење
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на социјалните медиуми како она што го гледаме во Сирија. Овој ефект ќе продолжи и во
наредните години ... се покажа како многу вреден за врбување.“199
За волја на вистината, дигиталната револуција ги редефинира сите аспекти на општеството, па
криминалот не е исклучок. Криминалците, заедно со терористите, сѐ повеќе користат
технологија за планирање и извршување кривични дела. Ова значи дека властите треба сѐ повеќе
да се потпираат врз е-докази во обиненијата. Во Обединетото Кралство, на пример, доказите
изнесени на суд вклучуваат разговори преку Скајп, фотографии на кампови за обука, како и
фотографии снимени со мобилен телефон во Сириската Арапска Република.200
На врвот на ИСИЛ (Да’еш) во Ирак и во Сириската Арапска Република, ширењето на
радикализацијата на социјалните медиуми беше сериозна причина за загриженост. Извештаите
укажуваат на тоа дека во 2015 г., групата контролирала околу 90.000 Твитер-профили,
насочувајќи се и врбувајќи млади за војна, при што хаштаговите станаа ново оружје.201 Некои
џихадисти од ЈИЕ беа многу влијателни на социјалните медиуми. Еден таков џихадист е
Лавдрим Мухаџери, познат и како „Абу Абдулах ал Косово“, косовски Албанец, водач на ИД и
врбувач на ФТФ кој се прогласи за „командант на Албанците во Сирија и во Ирак“. Освен
природата на интернет без граници, постои важна транснационална димензија на
екстремистичките содржини на интернет, особено во ЈИЕ, што се должи на фактори како што се
заеднички јазици, клучни инфлуенсери и врски со дијаспората.202
Заедно со другите групи, членовите на ИСИЛ (Да’еш) се покажаа тешки за следење поради
нивната употреба на технолошки алатки, како што се апликации за енкрипција, платформи на
социјалните медиуми и платформи за инстант шифрирани пораки. Неодамна беше соопштено
од неколку медиуми дека ИСИЛ (Да’еш) објавил прирачник, под наслов „Како безбедно да се
твитува, без да ја откриете вашата локација на Ен-Ес-Еј“, каде се објаснува како да се избегне
следење. 203 Други примери за тоа колку исламистичките терористи станаа технолошки
компетентни се неколку апликации кои беа развиени од самите терористи, како на пр.:204
•

„Ташфир ал-Џавал“ - платформа за криптирање на мобилни телефони, развиена
од страна на Глобалниот исламски медиумски фронт (ГИМФ), пуштена во
септември 2013 г.

•

„Асрар ал-Гурабаа“ - уште една програма за алтернатива енкрипција развиена од
ИСИЛ (Да’еш), која беше пуштена во ноември 2013 г. Во тоа време, групата се
отцепи од главната Ал-Каеда по борбата за моќ.

Сем Џонс, „Џихад преку социјалните медиуми“, Фајненшал тајмс, 28 март 2014.
ЕВРОПОЛ, „Извештај за состојбата и трендовите на тероризмот во Европската унија, 2015 г.“ (TESAT) (2015).
201
Џ.М. Бергер и Џонатон Морган, „Твитер-попис на ИСИС: Дефинирање и опишување на популацијата
на ИСИС-поддржувачи на Твитер“, Аналитички документ бр. 20 (Вашингтон, Институција Брукингс,
март 2015).
202
Мора Конвеј, Шила Брејди, „Ново виртуелно бојно поле - Како да се спречи радикализација во
царството на кибер-безбедноста на земјите од Западен Балкан“ (Сараево, Совет за регионална соработка,
декември 2018), стр. 83.
203
Пјерлуиџи Паганини, „Тајни комуникациски техники што ги користи следната генерација
високо-технолошки терористи“, Безбедносни прашања, 12 мај 2016.
204
Ibid.
199
200
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•

„Амн ал-Муџахид“ (Безбедност ако Муџахид) - софтвер за енкрипција (пуштен во
декември 2013 г.), развиен од Техничкиот комитет на Ал-Фајр, главна организација на
Ал-Каеда. Овој софтвер беше придружен со наставен прирачник за енкрипција на 28
страници.

•

„Алемарах“ - апликација која набројува вести, постови, веб-сајтови и календари што
содржат информации за тековните терористички операции, пуштена во април 2016 г.

•

„Амак, верзија 1.1“ - апликација на Андроид која обично ја користат неколку
терористички организации за ширење информации. Таа има различни верзии и Амак
2.1 користи датотека за конфигурација која му овозможува на дистрибутерот на
апликации да го промени URL (Uniform Resource Locator), каде што е хостирана
апликацијата, во случај некој од нивните веб-сајтови да се укине. Оваа техника ја
користат и компјутерските криминалци за контрола на малициозен софтвер.

Освен за пропаганда, овие апликации главно служат за олеснување безбедна комуникација, сѐ
повеќе отежнувајќи им на органите да следат и да прекинуваат активности поврзани со
тероризам.
Покрај овие договорени апликации, има и многу опции на комерцијален софтвер и онлајнтехники што им се достапни на терористите за олеснување на безбедноста на интернет.
Апликациите како Телеграм и ВотсАп (WhatsApp) се едни од нив. Истражувањата покажуваат
дека има опции и за комуникација преку „нормалните“ канали (имејл и сл.) со помош на тајни
техники за кодирање, како на пр., стеганографија и скриени водени ознаки.205
Овие техники, кога се користат со енкрипција, создаваат сериозни предизвици за разузнавањето,
органите на законот и обвинителството. Еден пример за ова има во случајот од 2017 г. на човек
во Британија, меѓу другото, осуден дека бил член на ИСИЛ (Да’еш) и учествувал во
терористичка обука. Обвинетиот поставил на интернет водич за самопомош на терористите со
техники за енкрипција и начини да се избегне откривање од полицијата и од безбедносните
служби. Тој објавил и наставни видеа за тоа како да се обезбедат чувствителни податоци и да се
остане анонимен онлајн.206 Софтверот вклучува:
•

Теилс оперативен систем (ОС) - безбеден оперативен систем кој се вчитува од
УСБ-уред и не остава трага на компјутерот, освен ако експлицитно не е наместен
за тоа. Сите излезни конекции на оперативниот систем се насочуваат преку „The

Стеганографија се податоци скриени во други податоци - на пр., криење на текстуална датотека во
слика. Стеганографијата е техника на шифрирање што може да се користи заедно со криптографија како
супер сигурен метод за заштита на податоци. Скриени водени ознаки обично се користат за да се
идентификува сопственост на авторските права на таков сигнал. „Воденото означување“ е процес на
криење дигитални информации во сигналот на носач; скриените информација треба, но не мора да
содржат поврзаност со сигналот на носачот. Дигиталните водени ознаки се користат за да се потврди
автентичноста или интегритетот на сигналот на носачот или за да се покаже идентитетот на неговите
сопственици. Најмногу се користи за следење на прекршоци на авторски права и за проверка на
банкноти.
206
Бил Гудвин, „Поддржувачката на ИД Самата Ула означена како 'нов и опаснен вид терорист'“,
Компјутер Викли, 29 април 2017 г.; види и „'Терористката со копчиња за манжетни' Самата Ула доби
затвор од осум години“, Би-Би-Ци Њус, 2 мај 2017.
205
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Onion Router (онион рутер)“ (TOR) - види подолу - и затоа се анонимни.
Неанонимните дојдовни конекции се блокираат.
•

ЗероНет (ZeroNet) - пир-ту-пир мрежа која овозможува креирање на веб-сајтови кои
е речиси невозможно да се цензурираат или да се тргнат, бидејќи содржината се чува
на компјутери од повеќе корисници, наместо на сервер.

•

ВераКрипт (VeraCrypt) - софтвер кој креира шифрирана содржина на хард-диск,
скриена во рамките на друга содржина. Така, осомничениот може доброволно да
се откаже од лозинка за да пристапи до уред, знаејќи дека скриената содржина не
може да се види.

Друга техника и софтвер е TOR, којшто е веб-пребарувач и честопати се поврзува со длабокиот
или темен интернет, дел од интернет што не е индексиран од пребарувачите како Гугл и којшто
ги шифрира конекциите за да оневозможи следење на интернет-активноста.207
Симпатизерите на ИСИЛ (Да’еш) и натаму инвестираат во ресурси за промовирање на алатки со
отворен код коишто обезбедуваат анонимност на комуникацијата на сајтовите (вклучувајќи и
некои сајтови на даркнет (темен интернет)), со цел да се заштитат оние што пристапуваат до
терористичка пропаганда на интернет.208

3.1

Интернет-истраги

Способноста за ефективно спроведување интернет-истраги станува сѐ посуштински елемент во
сите обвинителни постапки. Секако, ваквите истраги се само еден аспект на успешниот прогон
и ги дополнуваат воспоставените традиционални методи, како и другите специјални истражни
техники.
Интернет е огромен систем на меѓусебно поврзани компјутерски мрежи. Се состои од милиони
приватни, јавни, академски, бизнис и владини мрежи, поврзани преку широка низа електронски,
безжични и оптички мрежни технологии. Овие врски се можни поради неколку глобални
протоколи, од кои најважен за истражителот е „Интернет-протоколот“ (IP). „Светската
мрежа“ (www), е информативен простор каде може да се пристапи до документи и други ресурси
на интернет. Во времето на развивање на „вебот“, беа дефинирани три спецификации за вебтехнологии: „Униформен локатор на ресурси“ (УРЛ); „Протокол за пренос на хипертекст"
(ХТТП); и „Хипертекст маркирачки јазик“ (ХТМЛ).
Основа за интернет-комуникацијата е процесот на давање адреса на секој уред прикачен на
интернет. Оваа адреса овозможува уредот да се поврзе и да комуницира со друг поврзан
уред. Оваа шема обично се нарекува ИП-адреса, која може да се спореди со нешто како
поштенски број или телефонски број. Таа му овозможува на лицето да адресира пакет и да
го пушти во системот. Испораката на пакетот ја гарантира другиот дел од комуникацискиот
протокол, познат како „Протокол за контрола на пренос“ (ТЦП (TCP)). TCP е еден од
главните протоколи на TCP/IP-мрежите. Бидејќи IP функционира само со пакети на
Ритаерли, „Како комуницираат терористите - Темен интернет“, достапно на: https://www.retire.ly/howterrorists-communicate-dark-web/.
208
TE-SAT 2018, стр. 31 (види фуснота 120, Глава 1); види и ЕВРОПОЛ, „Проценка на заканите од
интернет-организиран криминал (IOCTA) 2018“ (2018), стр.13.
207
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податоци, TCP овозможува два домаќина (хоста) да се поврзат и да разменуваат податоци.
TCP не само што гарантира испорака на податоци, туку и гарантира дека пакетите со
податоци ќе бидат доставени по истиот редослед по којшто биле испратени.
IP-адресата го идентификува уредот и неговата локација, било каде во светот. Постојат две
верзии на IP-адреса: „IPv4“ и „IPv6“.
„IPv4“ беше креиран во 1983 г. и користи 32-битна адресна шема која нуди можност за над 4
милијарди адреси. Но, масовниот пораст на интернет и на бројот на поврзани уреди значи дека
неискористените IPv4 адреси на крајот ќе се потрошат. Бидејќи на секој поврзан уред му е
потребна единствена адреса, се поставува нов систем за интернет-адреси, Интернет-протокол
верзија 6 („IPv6“), за да се исполни потребата од повеќе интернет-адреси. Во времето на
пишување, IPv4 и IPv6 функционираат истовремено. За да се реши проблемот на потенцијално
исцрпување на адресите, „Интернет-провајдерите“ (ИСП) доделуваат динамични IPv4-адреси.
Ова значи дека IP-адресата најверојатно се менува периодично - веројатно секојпат кога се прави
поврзување на друга мрежа. Уредите кои се офлајн се откажуваат од своите IP-адреси, така што
нив може да ги користат други. Всушност, ја изнајмувате, но не ја поседувате вашата IP-адреса.
Ова значително го забавува намалувањето на бројот на IPv4-адреси.209

Како изгледаат IP(v4 и v6) адресите?
32-битната нумерички адреса (IPv4) е напишана како децимален број каде четири броја се
одделени со точки. Секој број може да биде од нула до 255. На пример, 1.160.10.240 може
да биде IP (v4) адреса.
IPv6-адресите се 128-битна IP-адреса напишана како хексадецимален број210 одвоен со две точки.
Пример за IPv6-адреса може да биде: 3ffe:1900:4545:3:200:f8ff:fe21:67cf.
Двете IP-верзии ќе функционираат во тандем извесно време во иднина, па истражителите може
да ги видат и двете верзии при истражувањето.
Постојат два начина на кои на уредот може да му се додели IP-адреса, кога ќе се поврзе на
интернет - или со динамично или со статично доделување:
•

Статична IP-адреса обично се доделува, на пример, на сервер кој обезбедува услуги
како веб-страница. Доделувањето статична (или постојана) адреса им овозможува на
уредите да се вратат на истата локација на интернет.

•

Динамично доделените адреси минуваат низ процес наречен „Протокол на
динамична
хостирачка
конфигурација
(Dynamic
Host
Configuration
Protocol)“ (DHCP). Овој протокол се состои од софтвер кој работи на сервер или
рутер, на пример, со кој се утврдува доделување на IP-адреси на други уреди во

Пол Бишоф, „IPV6 наспроти IPV4: што се тие, што е разликата, кој е најсигурен?“, Компаритек, 11
јануари 2019.
210
Хексадецимален број е полесен начин за претставување на бинарни вредности во компјутерски
системи, бидејќи тие значително го скратуваат бројот на цифри, затоа што една хексадецимална цифра е
еквивалентна на четири бинарни цифри.
209
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мрежата. Всушност, DHCP доделува адреси од пул на адреси. Ова станува дел од
патеката на истрагата што треба да се следи.
Откако ќе се идентификува IP-адресата, пребарувањето на интернет ќе го открие „Интернет
сервис провајдерот“ (ИСП), преку кој уредот поврзан со IP-адресата се конектира на интернет.
Бидејќи сите интернет-провајдери работат врз основа на претплати за компанијата, овие
компании имаат евиденција за активностите на секој интернет-претплатник.
Времето во кое интернет-провајдерите ги задржуваат податоците од претплатниците варира, па
затоа, истрагата треба бргу да се движи. Истражителите може да достават формално барање до
интернет-провајдерот барајќи тој да ги зачува конкретните податоци, а за да се дадат записите,
се обезбедува судска покана, наредба или налог.
Меѓутоа, поради ограничениот број на IPv4-адреси, како што е споменато погоре, уште една
технологија којашто ја користат интернет-провајдерите за да го решат овој недостиг на IPv4адреси може да има сериозни импликации за истрагите на органите на законот, сѐ до целосната
достапност на IPv6. Провајдерите користат CGN-технологија („Carrier Grade Network Address
Translation“) за споделување на една единствена IP-адреса меѓу повеќе корисници истовремено
(неколку илјади). Затоа, потенцијално, стана технички невозможно интернет-провајдерите да ги
почитуваат законските наредби и да ги идентификуваат индивидуалните корисници. Во
кривична истрага, IP-адресата често е единствената информација со која делото може да се
поврзе со поединецот.211
Бидејќи во Европа не постои заедничка политика за задржување податоци и бидејќи интернетпровајдерите имаат дискреционо право да одлучат во колкав рок ќе ги задржат, некои провајдери
ги чуваат податоците 6 месеци, други 2 месеци, а некои дури само 14 дена. Истражителите може
да достават формално барање до провајдерот барајќи тој да ги зачувува конкретните податоци,
а за да се дадат записите се обезбедува судска покана, наредба или налог.
Меѓутоа, добивањето пристап до дигитални податоци не е секогаш директно, бидејќи
податоците често се чуваат во друга земја. Во Европската унија, новите правила предложени од
Комисијата на ЕУ се наменети за забрзување на пристапот до е-докази зачувани во друга земјачленка. Овие нови правила ќе им овозможат на судските органи од една земја на Европската
унија директно да побараат пристап до е-докази од провајдер во друга земја на Европската унија.
Ова ќе го забрза процесот на барање пристап, затоа што нема да има потреба да се оди преку
органите во другата земја-членка.212
Во исто време, полицијата и судските органи може да имаат полесен пристап до клауд (cloud)податоци во САД, бидејќи Европската комисија има намера да се договори со Владата на САД
за учество во Законот на САД за „појаснување на законското користење податоци во
странство“ (“Clarifying Lawful Overseas Use of Data” (CLOUD) од 2018 г.213
За повеќе информации видете: ЕВРОПОЛ, „Дали ја делите иста IP-адреса со криминалец? Повик на
органите на законот за ставање крај на степени на носач NAT (CGN) заради поголема одговорност на
интернет“, соопштение за печатот, 17 октомври 2017.
212
Совет на Европската унија, „Подобар пристап до е-докази за борба против криминалот“, достапно на:
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/e-evidence/.
213
Матијас Монрој, „Европската комисија сака да го олесни пристапот до серверите во трети земји“, 05
февруари 2019, достапно на: https://digit.site36.net/2019/02/05/european-commission-wants-to-facilitate211
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Што е интернет-истрага?
Важно е да се разгледа терминот „интернет (онлајн)-истрага“, кој може да опфати неколку
концепти, како:
•

Тајни разузнавачки операции (следење на познати или осомничени терористички
симпатизери пред судската постапка) - обично овој тип задача потпаѓа под надлежност
на безбедносно-разузнавачките служби, па затоа нема да се расправа во овој документ.

•

Прикриени операции на органите на законот - ова се целосно овластени тајни
активности од страна на посебно обучени службеници на органите на законот. Овој
тип интернет-истрага нема да биде опфатен во овој документ, бидејќи се уредува со
домашното законодавство, па затоа се разликува меѓу различните јурисдикции.

•

Собирање разузнавачки информации од отворени извори (ОСИНТ) - ова опфаќа
општо истражување на интернет. Овие информации се достапни секому без потреба
од одобрение, судска покана или налог за следење.

Истражувања на отворени извори
Постои очекување кај јавноста интернет да биде предмет на рутинска „патрола“ од страна на
полицијата, иако тоа се однесува само на пристап до информации со отворен код. Затоа, многу
органи се вклучуваат во проактивни обиди за следење на интернет и за откривање нелегални
активности. Во некои случаи, овој мониторинг може да прерасне во „надзор“. Во овие околности,
истражителите треба да ги проверат соодветните закони за соодветно одобрение доколку сакаат
да продолжат.
Иследникот секогаш треба да биде сигурен дека користи анонимен, самостоен компјутер кога
сурфа на интернет за оваа цел. Повеќе од веројатно е дека постојат политики и процедури за
активноста на иследниците во врска со отворените извори, но техники што треба да се разгледаат
се:
•

Виртуелни приватни мрежи (VPN) - VPN ја проширува приватната мрежа во
јавна мрежа, како што е интернет. Таа им овозможува на корисниците да праќаат
и примаат податоци преку заеднички или јавни мрежи исто како нивните
компјутерски уреди да се директно поврзани на приватната мрежа. На тој начин,
VPN-корисникот има придобивки од функционалноста, сигурноста и политиките
за управување на приватната мрежа.

•

ПРОКСИ-сервери - во компјутерските мрежи, прокси-серверот е сервер
(компјутерски систем или апликација) кој дејствува како посредник за барања од
клиенти (во овој случај, компјутерот на иследникот) барајќи извори од други сервери.

access-to-servers-in-third-states/’; Аравинд Сваминатхан и др. „Објаснет Законот за КЛАУД“, Орик, 06
април 2018 г., достапно на: https://www.orrick.com/Insights/2018/04/The-CLOUD-Act-Explained.
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•

„Плати на одење“ -модул за идентификација на претплатникот (СИМ) картички
- користење на мобилната телефонска мрежа од локален провајдер за пристап на
интернет со помош на друга СИМ-картичка секојпат кога се пристапува на интернет.

•

The Onion Router (Кромид-рутер) (TOR) - TOR е бесплатен софтвер кој овозможува
анонимна комуникација за сите корисници, вклучувајќи ги и истражителите. TOR го
насочува интернет-сообраќајот преку бесплатна светска волонтерска мрежа која има
над седум илјади релеи со кои се крие локацијата на корисникот и користењето на
секој што врши следење на мрежата или анализа на сообраќајот. Користењето на TOR
го отежнува следењето на интернет-активноста назад до корисникот. Ова опфаќа
„посети на веб-сајтови, онлајн-постови, инстант-пораки и други форми на
комуникација.”214 TOR е наменет за заштита на приватноста на корисниците, како и на
нивната слобода и можноста да спроведуваат доверливи комуникации, спречувајчи
следење на нивните активности на интернет.

При истражување на отворени извори, иследниците треба да проверат дали IP-адресите се
менуваат секојпат кога ќе се логираат на интернет. Идеално, тие треба да изберат која IP-адреса
ќе се поврзе со уредот што го користат за да се конектираат на интернет.
Пожелно е истражителите задолжени за истраги на отворени извори да бидат соодветно обучени,
со цел да се обезбеди интегритет на нивната работа и безбедност на компјутерската мрежа преку
која се врши таквото истражување. Без такво покритие, истражителот преку интернет може да
се открие кој е или за кого работи, попречувајќи идни истраги.

Социјални медиуми (мрежи)
Апликациите за социјалните медиуми може да бидат моќни алатки за следење на настани и/или
луѓе за разузнавачки цели. Треба да се нагласи дека ОСИНТ се однесува на отворени
информации, слободно поставени од поединци или групи на интернет, и достапни без потреба
за пристап до ограничените подрачја на светската мрежа (на пример, т.н. „затворени форуми“,
кои се заштитени со лозинка и модерирани од страна на именувани корисници, за кои, повеќе
од веројатно, ќе бидат потребни одобренија или налози за следење пред истрагата).
Веродостојноста на отворените разузнавачки извори треба грижливо да се провери. Во пракса,
потврдата на ОСИНТ секогаш е пожелна пред да се размисли за извршно дејствие.
Илустрацијата подолу дава некаква претстава за предизвиците со кои се соочуваат иследниците
во врска со обемот на информации достапни само на социјалните медиуми. Бројките покажуваат
активност за една минута на интернет.215

Џонатан Д. Глејтер, „Приватност за луѓето кои не си го покажуваат папокот“, Њујорк тајмс, 25
јануари 2006.
214

Џеф Дежарден, „Што се случува во една минута на интернет во 2018 година“, Вижуал капиталист, 14
мај 2018.
215
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Еве што се случува во една

минута на интернет

За да се даде некаква претстава за обемот на предизвикот, 481.000 твитови за една минута се
еднакви на над 5 милиони твитови дневно. За горенаведените броеви да се дадат на месечна
основа, тоа би значело:
42.033.600.000 најави (логирања) на Фејсбук
159.840.000.000 пребарувања на Гугл
1.641.600.000.000 испратени пораки на WhatsAp, и
8.078.400.000.000 испратени имејлови

Онлајн-алатки
Постојат и други онлајн-алатки за пребарување, кои им се достапни на истражителите. Овие
алатки се бесплатни и вреди да се споменат кога се нафаќате на ОСИНТ-истражување:
• Intel Techniques (Интел Техники) - комерцијален портал за ОСИНТ-обука кој нуди
(бесплатно) листа на онлајн-алатки за пребарување на интернет.216

За повеќе информации видете на веб-страната на Интел Техники, достапна на:
https://inteltechniques.com/; ЗАБЕЛЕШКА: Исто така, постои можност да се плати надомест за да се
добие поцелосен пристап до ОСИНТ-алатки и обука.
216
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•

NetBootCamp (НетБутКамп) - веб-страница за учење и ресурси со фокус врз вештини
и техники за онлајн-истраги. Содржината е наменета за полициски службеници,
корпорациски истражители, приватни детективи, аналитичари, обвинители и адвокати.
НетБутКамп обезбедува и низа алатки за онлајн-пребарување.217

•

Research Clinic (Истражувачка клиника) - бесплатен ресурс со линкови за интернетистражување, обука и апликации за поддршка на собирање информации од отворени
извори.218

•

OSINT Framework (ОСИНТ-Рамка) - нуди графикон на проток заради фокусирање
на собирањето информации од бесплатни алатки и извори.219

•

Прирачник со алатки и ресурси за собирање информации од отворени извори за
2018 г. - нуди сеопфатна листа на алатки за истражување информации од социјалните
медиуми.220

Многу корисници на социјалните медиуми креираат лажно корисничко име (алијас). Честопати,
ваквиот алијас ќе се користи на различни платформи. Во многу случаи, иследниците може да
откријат кои алијаси ги употребува лицето со едноставно пребарување на неговото вистинско
име. На пример, Твитер ќе покаже корисничко име поврзано со вистинското име на лицето.
„СоушалМеншон“ (“SocialMention”)221 и „ЧекЈузерНејмс“(“CheckUserNames”)222, исто така, се
корисни алатки за наоѓање други локации каде што се појавуваат кориснички имиња.
Паметните телефони (Смартфоните) често ги означуваат сликите со координатите на
„Глобалниот систем за позиционирање“ (Џи-Пи-Ес (GPS)) (познат и како „гео-ознака“), што
овозможува идентификација на местото каде што е направена сликата со гледање во нејзините
ЕГЗИФ (EXIF)-податоци (“Exchangeable Image File Format”) „Датотечен формат за размена на
слики“.223 Пример за тоа како се прикажуваат EXIF-податоци со помош на бесплатен софтвер
достапен на интернет е даден подолу:

За повеќе информации видете на веб-страната на NetBootCamp, достапна на:
https://netbootcamp.org/osinttools/.
218
За повеќе информации видете на веб-страната на Research Clinic, достапна на: http://researchclinic.net/.
219
За повеќе информации видете на веб-страната на OSINT Framework, достапна на:
https://osintframework.com/.
220
Александра Биелска и др., „Прирачник со алатки и ресурси за собирање информации од отворени
извори“, И-разузнавање (2018), достапно на: https://www.i-intelligence.eu/wpcontent/uploads/2018/06/OSINT_Handbook_June-2018_Final.pdf.
221
За повеќе информации видете на веб-страната на SocialMention, достапна на:
http://www.socialmention.com/#.
222
За повеќе информации видете на веб-страната на CheckUserNames, достапна на:
https://checkusernames.com/.
223
Стандард кој одредува формати на слики, звук, и помошни тагови употребен кај дигитални камери
(вклучувајќи и смартфони), скенери и други системи за ракување со слики и звучни датотеки снимени со
дигитална камера.
217
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Забелешка: EXIF- информациите се бришат од фотографии поставени на Фејсбук, но често се
зачувани на Твитер и Фотобакет (Photobucket).
Наоѓањето луѓе кои посетуваат одредени веб-сајтови може да биде тешко. Многу веб-сајтови
(особено блогови) немаат вградена функција за „пребарување корисници“ која ги прикажува
сите страници каде што субјектот оставил коментар или креирал профил, на пример. Но, сепак
можно е да се направи следното пребарување на Гугл, кое ќе ги покаже сите коментари
поставени од поединецот на било кој веб-сајт што го барал:
сајт: [domain.com] „Петре Петревски“] вели: (заменување на доменот.com и Петре
Петревски со име на сајтот и со името/прекарот на субјектот).
Пример - ако го напишете во Гугл следново:
site: twitter.com “United Nations” says: “worldradioday”
Ќе ви се врати листа со твитови од официјалната Твитер-страница на Обединетите нации
во врска со Светскиот ден на радиото
Ова може да биде корисно за градење на профилот на осомничениот. Луѓето често споменуваат
лични податоци во коментарите, како на пр., градот што го посетуваат, веб-страниците на кои
често одат, или места каде го минуваат времето. Ова е добар извор на дополнителни траги и
шанса да се применат други истражни техники. Постојат многу социјални медиумски платформи,
освен попознатите како Фејсбук, Твитер или Инстаграм, од кои некои се понепознати од другите,
но во секој случај, вреди да се земат предвид кај собирањето разузнавачки информации од
отворени извори. Веб-сајтот „Листа на социјални медиуми“ ги дава првите 200 мрежи низ целиот
свет и редовно се ажурира.224

Фејсбук

За повеќе информации видете на веб-страната на Листата на социјални медиуми, достапна на:
https://socialmedialist.org/social-media-apps.html
224
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По регистрацијата за користење на Фејсбук, корисниците креираат профил, додаваат други
корисници како „пријатели“, разменуваат пораки, постираат информации за статусот и
фотографии, споделуваат видеа, користат разни апликации, и добиваат известувања
(нотификации) кога другите ги ажурираат профилите.
Исто така, корисниците може да се приклучат кон групи со кои делат заеднички интерес,
организирани на нивното работно место или на училиште, или други карактеристики, и да ги
категоризираат пријателите во листи како на пр., „Луѓе од работа“ или „Блиски пријатели“.
Фејсбук е најпопуларна социјална мрежа во неколку земји од англиското говорно подрачје,
вклучувајќи ги и Канада, Британија и САД. На регионалните интернет-пазари, се пријавува дека
пенетрацијата на Фејсбук е најголема во Северна Америка, по која следуваат Блискиот Исток и
Африка, Латинска Америка, Европа и Азија-Пацифик. Пенетрацијата на Фејсбук во
релевантните јурисдикции на ЈИЕ наспроти користењето на интернет во декември 2017 г. е
наведена во табелата подолу225:

Јурисдикција

Користење/
Пенетрација на
интернет (% од
населението)

Користење/
пенетрација на
Фејсбук (% од
населението)

Албанија

1.932.024 / 65,8%

1.400.000 / 47,7%

Босна и Херцеговина

2.828.846 / 80,7%

1.500.000 / 42,8%

1.523.373 / 80,4%

910.000 / 48,0%

1.583.315 / 75,9%

1.000.000 / 48,0%

Црна Гора

439.624 / 69,9

320.000 / 50,9

Србија

6.325.816 / 72,2%

3.400.000 / 38,8%

Европа

704.833.752 / 85,2 %

340.891.620 / 41,2%

Свет

4.159.440.684 / 54,5 %

Косово (според
Резолуцијата ОНСБ 1244)
Поранешна
Југословенска Република
Македонија

2.119.060.152/(нема
податоци)

Приватност
Фејсбук им овозможува на корисниците сами да ги изберат своите поставки за приватност и кој
смее да гледа одредени делови од нивниот профил. Веб-сајтот е бесплатен за корисниците и
генерира приходи од рекламирање, како на пр., банер реклами. Фејсбук бара име и слика на
профилот на корисникот (ако е применливо) да бидат достапни за секого. Корисниците може да

Видете „Светска статистика за интернет - статистика за користење и население“, достапно на:
https://www.internetworldstats.com/europa2.htm; Статистиката за пенетрација на Фејсбук последен пат е
ажурирана во декември 2017 г. (пристапено на сајтот на 6 февруари 2019 г.).
225
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контролираат кој ги гледа другите информации што ги споделуваат, како и кој може да ги најде
во пребарувања, преку поставките за приватност.

Пребарување на графици на Фејсбук
По неодамнешниот негативен публицитет и проблемот со заштита на податоците, Фејсбук го
оневозможи инструментот за пребарување графици, отежнувајќи го слободното пребарување на
корисници на сајтот кога е познат само имејл или телефон.
Меѓутоа, со помош на сопствениот пребарувач на Фејсбук, може да се најдат разни информации.
На пример, може да се пристапи до листа на јавно видливи фотографии на кои луѓето ставиле
'лајк (ми се допаѓа)' и читале поставени коментари. Исто така, со помош на единствениот
идентификациски код што го има секоја страница на Фејсбук, можни се дополнителни начини
на пребарување, а не само пребарувања на зборови. На пример, ако се истражува некој со име
„Вилијам“ кој живее близу Единбург, може да напишете „Лица со име Вилијам кои живеат близу
Единбург, Шкотска“ во полето за пребарување на Фејсбук. Исто така, има и неколку други
изрази што може да се употребат за пронаоѓање на лице, вклучувајќи и:
•
•

Најди фотографии на лица со име “first.name last.name” (име. презиме);
Најди лица кои го посетиле “place name” (име на место).

Дури и ако лицето кое се истражува се блокирало од очите на јавноста, сѐ уште може да се
пронајде преку други, како на пр., преку членови на семејството. Секое лице и секоја страница
на Фејсбук имаат единствен идентификациски код. Овие кодови се корисни бидејќи им
овозможуваат на истражителите да наведат лице, место или предмет во
„напредните“ пребарувања на Фејсбук. Овој код се наоѓа кога ќе се погледне html-кодот за
страницата со профилот. За да го направите тоа, кликнете со десното копче на Фејсбукстраницата и побарајте „view source“ (види извор).

Со ова ќе се отвори прозорец што го прикажува html-кодот за оваа страница. Ова е програмски
јазик кој му кажува на веб-пребарувачот (на пример Сафари, Гугл Хром или Фаерфокс) како да
се прикаже веб-страницата. Кодирањето изгледа нешто како на сликата подолу.
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Оваа датотека може да се пребара со помош на копчето („Control“ контрола) и „f“. Побарајте
„profile_id“ и бројот прикажан до тоа е единствениот Фејсбук ИД-број. Истата техника
функционира и за предметните страници на Фејсбук.
Исто така, Фејсбук може да се пребарува преку Гугл, со помош на изразот
“site:facebook.com”. Зборовите кои треба да бидат во насловот на Фејсбук-страницата може
да се наведат со помош на “intitle:” по што следи зборот. На пример, за пребарување на
Фејсбук-страниците во врска со ИНТЕРПОЛ, но кои ја споменуваат Шведска, изразот за
пребарување ќе гласи:
Sweden intitle: INTERPOL HQ site:facebook.com

Слики
Има неколку интернет-алатки кои овозможуваат пребарувања на слики за да се утврди каде на
друго место може да се појават сликите. Ова е познато како обратно пребарување на слики и е
особено корисно во случаи кога луѓето користат иста слика на профил на различни веб-сајтови
и социјални мрежи:
•
•

“Tineye” (Тинај) - внесете зачувана слика и следете ги упатствата на екранот.226
“Google Images” (Гугл Имиџис) - кликнете на иконата со камера во прозорецот за
пребарување за да ја внесете сликата за пребарување. Тогаш Гугл ќе ви покаже адреси
на други страници каде што се појавува вашата избрана слика, на пр., на Твитерпрофили, блогови и лични веб-сајтови.227

Самиот Фејсбук дава насоки за полицајците на својата веб-страница со наслов „Информации за
органите на законот“ (Information for law enforcement authorities). Овие упатства даваат преглед
на постапките за истражителите кои можеби бараат податоци од веб-сајтот.228

Твитер
Една истрага во Обединетото Кралство во 2014 г. („Операција Пат“) доведе до првата
осудителна пресуда во Британија во врска со учество во борби во Сириската Арапска Република.
Види веб-сајт на Tineye, достапен на: https://www.tineye.com/.
Види веб-сајт на Google images; достапен на: https://images.google.com/.
228
Фејсбук, “Information for law enforcement authorities”; Оперативни упатства (Operational Guidelines).
226
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За субјектот на истрагата, Машудур Чудури, било пријавено дека е многу активен на Твитер,
објавувајќи скоро 10.000 твитови (пораки) и со 3.000 сметки (профили) наведени како
„следбеници“.
Твитер е онлајн-услуга за социјално вмрежување (микро-блог), кој им овозможува на
корисниците да праќаат и да читаат кратки пораки наречени „твитови“. Регистрираните
корисници може да читаат и да постираат твитови, додека оние кои не се регистрирани може
само да ги читаат. Корисниците пристапуваат на Твитер преку веб-сајт интерфејс, СМС, или
апликација за мобилен уред. Во 2019 г., Твитер имаше над 261 милион меѓународни корисници.
Околу 46% од корисниците на Твитер секојдневно се на платформата.229
Корисниците може да ги групираат постовите според тема или тип со помош на „хаштагови“:
зборови или фрази со знакот тараба („#“) како префикс. Слично на тоа, знакот мајмунче („@“),
по кој следува корисничко име, се користи за споменување или одговарање на други корисници.
За да постира порака од друг корисник на Твитер и да ја сподели со своите следбеници,
корисникот може да кликне на копчето „retweet“ (ритвит) во твитот.
Социјалните медиуми претставуваат моќен инструмент во терористичката пропаганда, како што
беше покажано во извештајот во 2015 година, каде беше проценето дека имало околу 46.000
Твитер-сметки кои функционираат во име на ИСИЛ (Да’еш).230

Приватност и безбедност
Пораките на Твитер се јавни, но корисниците може да испраќаат и приватни пораки.
Информациите за тоа кој избрал да следи некоја сметка и кого избрал корисникот да следи, исто
така, се јавни, иако сметките може да се променат во „заштитени“, со што овие информации (и
сите твитови) се ограничуваат само на одобрени следбеници.
Твитер собира лични информации за своите корисници и ги дели со трети страни како што е
наведено во неговата политика за приватност.

Истраги на Твитер
Првото нешто што треба да се разбере при спроведување истраги на Твитер е дека резултатите
од пребарувањето на Твитер се поделени на неколку делови. Може да се префрлате меѓу
следниве категории во самата апликација: Луѓе, Слики, Твитови, и Видеа.
Резултатите ги определуваат алгоритми за пребарување на Твитер, а еден од првите резултати
што ќе се врати по пребарувањето ќе биде „главни (топ)“ твитови (т.е. најпопуларните). Ако е
потребно подетално пребарување, кликнете „All“ (Сите).

Омникор, „Твитер во бројки: Статистика, демографија и забавни факти“, 5 септември 2019 г.,
достапно на: https://www.omnicoreagency.com/twitter-statistics/.
230
Бергер и Морган, „Твитер-попис на ИСИС: Дефинирање и опишување на населението на
популацијата на ИСИС-поддржувачи на Твитер“ (види фуснота 201).
229
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•

Пребарување врз основа на локација - пребарувања може да се прават за твитови кои
доаѓаат или се блиску до одредена локација. на пр., исчукајте “near:NYC within:5mi” за
да вратите твитови испратени во радиус од пет милји од Њујорк.

•

Пребарување твитови со линкови - ако се бараат само твитови кои содржат линкови,
додадете “filter:links” на фразата за пребарување.

•

Пребарување твитови од одреден корисник - ако е потребен клучен збор за
пребарување на податоци од едно конкретно лице, исчукајте “from:[username]” за да го
пребарате неговиот стрим.

•

Пребарување до/од датум - Твитер може да се пребара за содржина до и по
одредени датуми. Ако напишете “since:2012-09-20”, ќе ви се прикажат твитовите
испратени од 20 септември 2012 г., додека со “until:2012-09-20” ќе ви се прикажат
твитовите испратени до истиот датум.

•

Пребарување твитови од одредени извори - ако истражителот пребарува твитови
испратени преку СМС, или од одреден Твитер-клиент, на операторот за пребарување
треба да се употреби “source” (извор). На пример, “source:txt” ќе ги извади твитовите
испратени преку СМС.

Сите овие оператори може да се најдат на страницата на Твитер “Advanced Search” (Напредно
пребарување),231 од кои голем дел се дадени во образец за лесно користење.
Во основа, Твитер може да се набљудува како интернет-верзија на СМС-пораки за мобилен
телефон. Истражувањето на потенцијално огромен број пораки и врски може да изгледа како
застрашувачка задача. Компанијата (Твитер) не дава насоки за истражителите околу постапките
за барање записи.232
Постојат неколку бесплатни онлајн-алатки достапни за помош при истраги, вклучувајќи, на
пример:
•

Geosocial Footprint (Гео-социјален отпечаток) - Внесете корисничко име во
полето за пребарување за да ја(ги) видите локацијата(ите) од каде што биле
објавени претходните 200 твитови.233

•

TweetBeaver (ТвитБивер) - дава корисна, бесплатнаа Твитер-аналитика и им
овозможува на истражителите да пребаруваат и да преземаат хронологии, како и
да идентификуваат пријатели, следбеници, Твитер-идентификации. Овозможува
резултатите да се преземат во Ексел-датотеки заради полесна натамошна
анализа.234

Видете „Twitter’s Advanced Search“ (Напредно пребарување на Твитер), достапно на:
https://twitter.com/search-advanced?lang=en-gb&lang=en-gb&lang=en-gb .
232
Твитер, „Guidelines for Law Enforcement“ (Насоки за органите на законот).
233
Види веб-сајт на Geosocial Footprint, достапен на: http://geosocialfootprint.com/.
234
Види веб-сајт на TweetBeaver website, достапен на: https://tweetbeaver.com/.
231
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Една корисна алатка за преземање и анализа на масата достапни податоци на Твитер е NodeXL
(ЈазолИкс-Ел), која е едноставна, но многу темелна. Тоа е табела со отворен код за Мајкрософт
Ексел што функционира преку интегрирање на податоци извлечени од датотека CSV (“Comma
Separated Value” (вредност разделена со запирки) во графикон за информативна мрежа со цел,
на пример, да се создаде визуелен приказ на вашите твитови од било кој избран период.
Постојат голем број програми на располагање (комерцијални и бесплатни) што може да
помогнат при анализа на маса податоци (на пример, голем број на Твитер-сметки, кои се
меѓусебно поврзани и кои дистрибуираат пораки низ целиот свет). Многу од овие програми
даваат „слика“ на мрежа од врски и помагаат во идентификување на клучните лица во таа мрежа,
односно оние кои се во најдобра позиција да допрат до мрежата и оние кои можеби се насочени
кон нарушување на ефективноста на одредена мрежа. Една од најшироко користените алатки за
онлајн-истраги на мрежи е комерцијалната програма за анализа од Патерва наречена Малтего
( Maltego). 235
Покрај веќе споменатите аналитички алатки, постои и можност овие маса податоци да се
искористат за мапирање на социјалната мрежа („Social Network Analysis“ (Анализа на социјална
мрежа) (или SNA). SNA обезбедува визуелизација на мрежата и преку серија алгоритми, го
пресметува конкретното место на одредено лице во неговата мрежа. Терминот што се користи
во SNA е „мерка на централност“, т.е. колку „централно“ во групата е лицето во смисла на
влијание, пристап, директен контакт и како посредник.
Мерка на
централност

Степен

Простор помеѓу

Близина

Ајген-вектор

235

Толкување на
социјалните мрежи

Со други зборови:

До колку луѓе може ова
Во мрежи на музички соработки:
лице директно да стигне?
Со колку луѓе соработувал овој
музичар?
Колкава веројатност има
Во мрежи на шпиони: Кој е
ова
лице
да
биде шпионот преку кој најверојатно ќе
најдиректната врска меѓу две течат
повеќето
доверливи
лица во мрежата?
информации?
Во мрежи на сексуални врски:
Колку бргу ова лице
Колку
бргу
сексуално
може да стигне до секого во
преносливи болести (СПБ) ќе се
мрежата?
рашират од ова лице на остатокот
од мрежата?
Колку добро ова лице е
поврзано со други добро
поврзани луѓе?

Во мрежи од цитати на трудови:
Кој автор е најчесто цитиран од
страна на други често цитирани
автори?

Види веб-сајт на Патерва, достапен на: https://www.paterva.com/community/community.php.
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Одличен пример за моќта на SNA може да се најде во трудот на д-р Д. Валдис Е. Кребс, кој
изработи анализа на грабнувачките тимови од 11 Септември чисто од информации собрани
од отворени извори (главно од новински статии, бидејќи оваа статија беше напишана пред
Твитер и Фејсбук).236
Неговите резултати се неверојатно блиску до вистинската позиција во мрежата на секој од
грабнувачите.

Сите јазли на два чекора/степена растојание од првоосомничените
1. Какви докази да се соберат?
Одразувајќи ги воспоставените методи на истрага, собирањето на компјутерски или интернет
докази треба да се спроведе во согласност со домашното законодавство и постапки.
Следниве дефиниции расправаат што се подразбира под „е-докази“, и дадени се како примери
кога се зборува за методи на собирање такви докази:
•

ЕСИ („Електронски складирани информации“) ги опфаќа сите информации кои се
креираат, се складираат или се користат со дигитална технологија. Примерите
вклучуваат, но не се ограничени на: обработка на текстуални датотеки; имејл и

Валдис Е. Кребс „Разоткривање на терористичките мрежи“, Прв понеделник, том 7, број 4 (1 април
2002).
236
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текстуални пораки (вклучувајќи прилози); говорна пошта; информации до кои се
пристапува преку интернет, вклучувајќи и сајтови на социјални мрежи; информации
зачувани на мобилни телефони; и информации зачувани на компјутери, компјутерски
системи, УСБ-стикови, флеш дискови, ЦД-а, ленти и други дигитални медиуми.237
•

Компјутерски електронски докази се информации и податоци од истражна вредност
кои се чуваат или се пренесуваат преку компјутер. Затоа, ваквите докази се латентни
во истата смисла како и отпечатоците од прсти или ДНК (дезоксирибонуклеинска
киселина). Во природна состојба, не може да се види што е содржано во физичкиот
предмет којшто ги чува нашите докази. Потребни се опрема и софтвер за доказите да
станат достапни.238

•

Дигиталните докази може да се класифицираат како информации и податоци од
вредност за истрагата коишто се чуваат, се примаат или се пренесуваат преку
електронски уред. Овие докази се прибавуваат кога податоците или електронските
уреди ќе се одземат и ќе се обезбедат за испитување. Дигиталните докази се латентни
(исто како отпечатоци од прсти или ДНК) и бргу и лесно ги минуваат границите на
јурисдикциите. Лесно може да се променат, оштетат или да се уништат, а може да
бидат и временски чувствителни.239

Во сите случаи, истрагата и кривичното гонење на случаите кои вклучуваат дигитални докази
налагаат специјалистички вештини за кривична истрага, како и стручност, знаење и искуство за
примена на тие вештини во виртуелна средина. Исто така, потребно е цврсто познавање на
правно-процесните барања во врска со прифатливоста и правилата за доказите, како во земјата,
така и на меѓународно ниво.
При одлучувањето какви ЕСИ или дигитални докази да се соберат, треба да се разгледа
средината во која ќе се соберат таквите информации и докази, преку онлајн-истрага, или на
местото на злосторот. Како што беше претходно споменато, почетната фаза во истрагата може
да опфати извесно собирање на ОСИНТ-информации. Во текот на оваа фаза, и како што
истрагата се движи во следната фаза (со концентрирање на истражувањето кон докажување на
конкретни кривични дела), треба да се води евиденција за процесот и напредокот на
истражувањето. Овие записи ја формираат основата на онлајн-синџирот на докази.
Една од првите фази на истрагата во идентификување на лицето(ата) одговорно(ни) за онлајнкриминална активност е да се пронајдат и да се следат IP-адресите. Како што е наведено погоре,
IP-адресите даваат основа за онлајн-комуникација. Откривањето на IP- адресата и доменот е
клучен дел од било каква истрага на интернет и има многу ресурси што се достапни на интернет
за помош при овој процес. Прво, постојат субјекти кои се одговорни за самиот систем на адреси,

САД, Министерство за правда (МП) и Стручна служба на американските судови (СС)
Заедничката работна група за електронска технологија во системот на кривична правда (JETWG),
Препораки за електронски складирани информации (ЕСИ) откривање производство во сојузни
кривични предмети (Вашингтон, февруари 2012), достапно на:
https://www.fd.org/sites/default/files/Litigation%20Support/final-esi-protocol.pdf, p. 12.
238
Асоцијација на шефови на полиции (ACPO), „Водич со добри практики за компјутерски
електронски докази“ (2017), достапно на: https://www.datlabsdatarecovery.co.uk/wpcontent/uploads/2017/10/ACPO-Guidelines.pdf, p.5.
239
САД, Министерство за правда (МП), Служба за правосудни програми, Електронска истрага на
местото на злосторот: Водич за прв одговор, второ издание (Вашингтон, април 2008).
237
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т.е. Internet Assigned Number Authority (IANA) (Меѓународен орган за доделени интернетброеви), каде може да се вршат пребарувања според регион преку регионалните интернетрегистри.240
Второ, секој сајт има функција „WHOIS“ што им овозможува на истражителите да
идентификуваат информации за регистрација на IP-адреси.241 Овие информации се однесуваат
на регистрираниот, т.е. лицето или субјектот што плаќаат за услугата. На пример, за да се
пристапи до платежни информации или IP-логови, истражителите ќе треба да контактираат со
регистраторот, повторно во согласност со домашните упатства, процедури и закони.
Кога ќе се открие IP-адресата, иследникот ќе може да побара податоци од интернет-провајдерите,
со цел да утврди кој всушност е зад уредот на кој се однесува IP-адресата. Ваквите барања
обично се во форма на судска покана или налог од локалниот судија, во зависност од домашното
законодавство и постапки. Други онлајн-алатки за следење и истражување на IP-адреси се
Network Tools (мрежни алатки)242 и Робтекс.243

Веб-сајтови и колачиња (кукис)
На крајот на краиштата, сите информации на интернет физички престојуваат на еден или повеќе
компјутерски системи, па според тоа, може да се прибават преку вештачење на тие физички
уреди. Меѓутоа, некои од овие информации се променливи (на пр., содржината на инстант
пораки). Или пак, може да се изменат или избришат пред лоцирањето и испитувањето на уредите
(на пр., содржина на веб-страница). Во такви случаи, можеби ќе треба доказите директно да се
прибават од интернет, за време на интеракција „во живо“ со осомничениот или со „ловење“ вебсајт содржина „во живо“.244 Има многу бесплатно достапни алатки за помош, вклучувајќи:
i.
ii.
iii.
iv.

HT Tracks;245
Wget;246
Wayback Machine - архивски сајт на веб-страници;247
Scrapbook - „приклучок“ за пребарувачи Гугл Хром и Фаерфокс.

Кога веб-сајтот ќе биде заробен или собран, истражителот ќе има пристап до потенцијално
корисни истражни информации. Страниците може да се прегледаат, како и начинот на кој
пребарувачот ја прикажува страницата. Истражителот може да побара кој ја напишал страницата.
Исто така, може да провери имиња на луѓе, организации или групи кои тврдат одговорност за
сајтот. Може да има имејл-адреса за лице или група, а истражителот може да ја истражи имејладресата преку пребарувач, за да утврди дали се користи на друго место на интернет. Ако сајтот
не е граматички исправен и ако содржи печатни грешки, ова може да биде показател за нивото
Види веб-сајт на Internet Assigned Numbers Authority (IANA), достапен на: http://www.iana.org/.
WHOIS е интернет-алатка која враќа информации во врска со името на доменот или IP-адресата.
На пример, ако внесете име на домен, како на пр., microsoft.com, WHOIS ќе го врати името и
адресата на сопственикот на доменот (во овој случај, корпорацијата Мајкрософт).
242
Види веб-сајт на Network Tools, достапен на: https://network-tools.com/.
243
Види веб-сајт на Robtex, достапен на: https://www.robtex.com/.
244
ACPO, „Водич со добри практики за компјутерски електронски докази“ (види фуснота 238).
245
Види веб-сајт на HT Tracks, достапен на: http://www.httrack.com/.
246
GNU, „Прирачник за GNU Wget 1.20“, 30 ноември 2018.
247
Види веб-сајт на Wayback Machine, достапен на: https://archive.org/web/.
240
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на разбирање на употребениот јазик и можна индикација за потеклото на авторотот. Ако се наиде
на веб-сајт на странски јазик, има многу ресурси за помош со преводот, но можеби не на доказно
ниво, коешто ќе бара официјален превод според локалните судски стандарди.
Исто така, истражителот треба да размисли за користење на „колачиња“ (кукис). Кукис се мали
датотеки кои се зачувани на компјутерот на корисникот. Тие се дизајнирани да чуваат скромно
количество податоци специфични за одреден клиент248 и на веб-страната може да се пристапи
или преку веб-серверот и или преку компјутерот на клиентот. Ова овозможува серверот да
испорача страница прилагодена на одреден корисник (на пр., лозинка), или самата страница
може да содржи скрипта (скрипта е листа на команди што автоматски се извршуваат) која е
свесна за податоците во „колачето“ (куки) и може да пренесе податоци од една посета на вебсајтот (или на поврзан сајт) на следната.249
На пример, замислете дека лице за кое се знае дека било во Сириската Арапска Република е
уапсено по враќањето од регионот и одземен му е мобилниот телефон при апсењето. Се врши
испитување на телефонот кое открива дека осомничениот пристапувал на својот Фејсбукпрофил додека бил во Сириската Арапска Република. Веб-сајтот на Фејсбук би оставил
„колаче“ на мобилниот телефон на осомничениот (освен ако „колачињата“ не биле одбиени или
избришани од страна на корисникот). По истрагата, се открива дека истото Фејсбук-колаче е
поврзано со неколку други корисници на Фејсбук. Ова може да укажува на тоа дека телефонот
на осомничениот бил користен од други странски борци во Сириската Арапска Република,
веројатно обезбедувајќи корисни разузнавачки траги за понатамошна разработка.

Интернет-логови
Компјутерски документи, имејлови, СМС и инстант пораки, трансакции, слики и историја на
интернет се примери за информации кои може да се соберат од електронски уреди и многу
ефективно да се искористат како доказ. Самите веб-сајтови водат IP-логови. На пример, имејлсајтот на Гугл, Џимејл ќе води IP-логови (историја) за имателите на сметки и за оригиналната
IP-адреса откаде што е регистрирана сметката. Исто така, мобилните уреди, лаптопи и десктопкомпјутери користат онлајн резервни (бекап) системи, исто така познати како „облак“ (клауд).
Во однос на мобилните уреди, облак-базираните системи може на форензичарите да им
обезбедат пристап до текстуални пораки и фотографии направени од одреден телефон и да
сочуваат во просек 1.000-1.500 (или дури и повеќе) последни испратени и примени пораки од тој
телефон. Покрај тоа, многу мобилни уреди чуваат информации за локациите каде што уредот
патувал и даваат претстава за тоа кога точно бил таму. За да ги прибават овие информации,
истражителите може да имаат пристап во просек до последните 200 мобилни локации до кои
пристапил мобилниот уред. Сателитските системи за навигација и сателитските радија во
автомобилите може да обезбедат слични информации. Сликите направени со GPS-потпомогнат
уред содржат податоци од датотеки кои покажуваат кога и точно каде е направена фотографијата.
Потенцијално корисен сајт за конвертирање на информации за локации (GPS-координати или
референци за географска должина/ширина) е Хамстермап, кој нуди алатка за внес на маса
податоци (на пример, од Ексел-датотеки на CSV).250
Клиент е компјутерски хардвер или софтвер кој пристапува до услуги достапни преку сервер.
Види „Што се колачиња?“, достапно на: http://www.whatarecookies.com/.
250
Види веб-сајт на Хамстермап, достапно на: http://www.hamstermap.com./.
248
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Техниките за енкрипција и анонимизирање кои се применуваат за други облици на комуникација
преку интернет, исто така се применуваат за датотеки, споделени, меѓу другото, преку
технологија пир-ту-пир (P2P) и „Протокол за пренос на датотеки“ (FTP). Веб-сајтовите за
споделување датотеки кои им овозможуваат на страните лесно да вчитуваат, споделуваат,
лоцираат и да пристапуваат до повеќе медиуми преку интернет се „Рапидшер“, „Дропбокс“ и
„Фајлшер“. Некои мрежи за делење на датотеки може да водат логови за трансфер или платежни
информации, кои можеби се релевантни во контекст на истрагата.
Исто така, серверите за податоци што се користат за овие услуги може физички да се наоѓаат во
друга јурисдикција од онаа на регистрираниот корисник, со различен степен на регулација и
можност за прогон. Затоа, можеби ќе биде потребна блиска координација со локалните органи
на законот за да се прибават клучните докази за правните постапки. 251 Во такви случаи,
надлежните државни органи треба да ги користат достапните инструменти за меѓународна
соработка, на пр., за барање меѓународна правна помош (МПП).252
Истражителите треба да размислат и за консултирање на документот на УНОДЦ „Основни
совети за истражителите и обвинителите околу барање електронски/дигитални податоци/докази
од странски јурисдикции” 253 во кој се наведени неколку добри практики. Овие практики ја
опфаќаат, на пример, потребата да бидат исцрпени внатрешните/националните извори за
прибавување електронски податоци/докази пред да се испратат барања до странската држава и,
со оглед на истражната стратегија, да се провери кај замолениот орган дали имателот на сметката
можеби дознал за барањето за зачувување (на пример, ако интернет-провајдерите имаат
политика за известување на своите клиенти).
Може да се испита и дали формалните барања во постапките за МПП може дополнително да се
разграничат зависно од тоа какви податоци се бараат (на пример, дали се работи за податоци
околу претплатници, сообраќај или содржина). 254 Во многу држави, барањата за пристап до
податоци за претплатниците се помалку отколку за сообраќај на податоци, додека најстрогиот
режим важи за податоци околу содржината.255
Соработката со приватниот сектор, исто така, е суштински елемент во обезбедувањето
дигитални докази, а во некои случаи, надлежните органи може да размислат и за упатување на
барањето директно до странските даватели на услуги, што можеби е дозволено според
домашното законодавство, за на органите на прогонот доброволно да им дадат несодржински
податоци. Многу интернет и комуникациски компании имаат изработено водичи за помош на

УНОДЦ, „Користење на интернет за терористички цели“ (септември 2012).
УНОДЦ, „Прирачник за меѓународна правна помош и екстрадиција“ (септември 2012).
253
УНОДЦ, Основни совети за истражителите и обвинителите околу барање електронски/дигитални
податоци/докази од странски јурисдикции, обезбедени за време на Втората меѓурегионална средба за
размена на практики при барање и обезбедување дигитални докази во истраги и прогон на организиран
криминал, што се одржа во Тбилиси од 9 до 11 декември 2014 г. во рамките на иницијативата на УНОДЦ
„ЦАЈК“ Воспоставување/Зајакнување на мрежата на обвинители и централната власт од изворните,
транзититните и земјите на дестинација, во одговор на транснационалниот организиран криминал во
Централна Азија и Јужен Кавказ.
254
Претплатничките податоци се однесуваат на лицето што плаќа или е претплатено на услугата;
податоци за сообраќајот се информации за врски остварени меѓу телефони или компјутери;
содржинските податоци се однесуваат на конкретата содржина на порака или разговор.
255
Совет на Европската унија, „Собирање на Е-докази во дигиталната ера - како понатаму“, 13689/15 (4
ноември 2015).
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полицијата при разбирање какви информации се достапни и како може да се добијат. Линкови
до јавно достапни водичи за некои од овие сајтови, заедно со Фејсбук и Твитер, може да се најдат
на веб-страната на Меѓународната асоцијација на шефови на полицијата.256 Меѓутоа, доказите
прибавени на овој начин може да не бидат прифатливи за судот пред да се
„официјализираат“ преку рамката за МПП.

3.2 Како да се соберат е-докази?
Предизвиците со кои се соочуваат органите на законот и обвинителите при спроведување на
„дигитални“ или онлајн-истраги се потенцирани во извештајот на Европската унија „Собирање
Е-докази во дигиталната ера - како понатаму“, во кој се наведува дека:
„Ефективното собирање, делење и прифатливост на е-доказите во кривичната
постапка претставуваат еден од главните предизвици од аспект на кривичното
правосудство“.257
Иако постојат неколку предизвици во собирање на е-докази, има многу примери на добра пракса,
а за некои од нив ќе се расправа во следниот дел.
Како што е претходно наведено, во дигиталната истрага може да има два типа на места на
злосторот: интернет, каде што иследникот нема физичко владение врз доказите, и класично
место на злосторот, каде што може да се соберат физички докази и форензички да се испитаат.
Физичкото место на настанот, во смисла на дигитална истрага, ќе опфати и елемент на
нефизички докази, како на пр., информации до кои е пристапено во облак од уредот на
осомничениот.

Ракување со дигиталните докази на местото на настанот
Секогаш треба да се применат мерки на претпазливост при собирање, чување и транспорт на
дигитални докази заради одржување на нивниот интегритет. Во насоките на Асоцијацијата на
шефови на полиција на Британија за компјутерски докази, се расправа за добрите практики при
прибавување ЕСИ или дигитални докази. Некои од овие добри практики се наведени подолу:
•

Уреди, периферни уреди и други материјали може да се соберат откако ќе се обезбеди
местото на злосторството и кога ќе дојде правен орган за одземање на доказите.

•

Пред да земете било што, прво фотографирајте го или снимете го местото на настанот и
сите компоненти, заедно со трагите на самото место. Ако нема камера, нацртајте скица
на системот и означете ги портовите и каблите, за системот(ите) да може подоцна да се
реконструира(ат).

•

Документирајте секаква активност на компјутерот, компонентите или уредите, пак со
фотографирање и снимање на секоја информација што може да се види на екранот.

Види Меѓународна асоцијација на шефови на полиција (IACP), „Центар за социјални медиуми алатки и упатства“.
257
Совет на Европската унија, „Собирање на Е-докази во дигиталната ера - како понатаму“ (види
фуснота 255).
256
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•

Физичкиот претрес на осомничените и местото на компјутерите може да откријат лични
идентификациски броеви (ПИН-ови) и лозинки.

•

Земете полначи, кабли, периферни уреди и прирачници, заедно со УСБ-стикови,
мобилни телефони, надворешни хард-дискови, и електронски фото-рамки и др.

•

Многу од овие уреди се испитуваат со помош на различни алатки и техники, а ова
најчесто се врши во специјализирани лаборатории.

•

За да спречите измена на дигиталните докази при собирањето, документирајте ја секоја
активност на компјутерот, компонентите или уредите, така што ќе фотографирате и ќе
снимите какви било информации на екранот.

•

Глувчето може да се помести (без притискање на копчињата или поместување на
тркалцето) за да утврди дали има нешто на екранот.258

Важно е да се запамети дека оперативните системи на уредите и другите програми често ја
менуваат и ја дополнуваат содржината на електронски складираните податоци. Ова може да се
случи автоматски без корисникот да знае дека податоците се променети. Вреди да се разгледаат
следните четири принципи во оваа фаза на истрагата:
1. Ниедна активност преземена од полицијата или агентите не треба да ги смени податоците
во компјутерот или на медиумите за чување, кои подоцна може да се искористат на суд.
2. Во услови кога некој смета дека е потребно да пристапи до оригиналните податоци во
компјутерот или во медиумите за чување, тој мора да биде надлежен за тоа и да изнесе
докази објаснувајќи ја релевантноста и последиците од своите постапки.
3. Треба да се креираат и да се сочуваат докази за проверката на патеката или за други
процеси применети на компјутерските електронски докази. Независна трета страна треба
да може да ги испита овие процеси и да го постигне истиот резултат.
4. Лицето одговорно за истрагата (службеникот на случајот) има целосна одговорност за
почитување на законот и на овие принципи.
Во однос на прашањето за испарливи информации, вториот принцип е клучен за секоја одлука
при одмерување на можноста за губење на испарливите информации наспроти потребата што
повеќе да се зачува првобитна состојба на уредите во времето на собирање на доказите.

Вештачење на податоци „во живо“
Ракувањето со докази е еден од најважните аспекти во сѐ поголемото поле на компјутерска
форензика. Бескрајните иновации во технологијата постојано носат најдобри практики, во обид
да се задоволат потребите на индустријата. Една од последните промени при ракувањето со
258

ACPO, „Водич со добри практики за компјутерски електронски докази“ (види фуснота 238), стр.
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докази е префрлањето од едноставно „исклучување од штекерот“, како прв чекор при
собирањето докази, кон методи на прибавување докази „во живо“ од компјутерот на
осомничениот.
Всушност, форензиката „во живо“ овозможува собирање на дигитални докази по редослед
којшто се заснова врз векот на траење на конкретните докази. Можеби најважните докази што
треба да се соберат при собирањето на дигитални докази денес и во блиска иднина постојат само
во форма на испарливи податоци содржани во РАМ-меморијата на компјутерот.259 Меѓутоа, овој
клучен доказ лесно може да се „улови“ со помош на форензичко-истражни алатки „во живо“,
овозможувајќи целата содржина од РАМ-меморијата да се обезбеди локално, па дури и од
далечина.
Со традиционалниот пристап на „исклучување од штекер“ се превидуваат огромни количества
испарливи податоци (што постојат во меморијата) и кои може да се изгубат. Денес,
истражителите редовно се соочуваат со софистицирана енкрипција на податоците, како и со
алатки за хакирање и малициозен софтвер коишто може да постојат само во меморијата.260 Ако
компјутерот е вклучен, многу се препорачува компјутерски вештак, бидејќи исклучувањето на
компјутерот може да доведе до губење на доказите за кривичното дело. Но, ако компјутерот е
вклучен, а во него е активиран деструктивен софтвер (форматирање, бришење, отстранување
или бришење на информации), компјутерот треба веднаш да се исклучи за да се зачува она што
останало во машината.
Потребата за промени при собирањето дигитални докази се јавува поради брзото менување на
компјутерската околина:
•

•
•
•

Се инсталираат апликации од преносливи медиуми како на пр., од USB (Universal
Serial Bus) уреди, а потоа се виртуелизираат во РАМ-от без да остават трага во тврдиот
диск.
Малициозниот софтвер е целосно присутен во РАМ-меморијата, без да остави никаква
трага во тврдиот диск.
Корисниците редовно користат тајни/скриени шифрирани датотеки или партиции
(делови од тврдиот (хард) диск) за да скријат докази.
Популарните веб-прелистувачи му нудат на корисникот можност да ја „заметне
трагата“ - се креираат лог-датотеки за активноста на корисникот, но се бришат кога
прелистувачот ќе се затвори.

Ловењето и работата на испарливи податоци можеби го овозможува единствениот пат кон
наоѓање важни докази што обично нема да ги има ако машината се исклучи за испитување потоа.
Овие информации може, меѓу другото, да содржат и кориснички сметки, лозинки, незачувана
содржина на документи, малициозен софтвер, процеси на одвивање, записи за настани, мрежни
информации, регистрирани драјвери, и регистрирани услуги.

Види Џејмс Стил, Кевин О’Ши, Ричард Бритсон, Ентони Рејес, „Истраги за компјутерски криминал“,
Глава 5: „Одговор на инциденти: Форензика и истраги 'во живо'“ (2011), достапно на:
http://scitechconnect.elsevier.com/wp-content/uploads/2013/09/Incident-Response-Live-Forensics-andInvestigations.pdf.
260
ACPO, „Водич со добри практики за компјутерски електронски докази“ (види фуснота 238).
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Често, компјутерските корисници не се свесни за постоењето на она што се случува во заднина,
бидејќи тоа тече во компјутерот без да му припаѓа на корисникот. Ова значи дека додека на
местото на настанот агентот врши форензички истраги „во живо“, тој може, на пример, да види
драјвер за дигитална камера.261 Ова откритие би можело да укажува на тоа дека со компјутерот
скоро била користена дигитална камера, па потоа може да се пребара за да се лоцира камерата
пред агентот да го напушти местото на настанот, потенцијално обезбедувајќи вредни докази.
Така, откривањето на регистрирани драјвери може да им даде на иследниците информации за
периферни уреди поврзани со машината на осомничениот.

Одземање на мобилни уреди
Ако мобилниот уред е исклучен, иследникот не треба да се обидува да го вклучи и треба да ги
извади батериите, доколу е можно. Исклучениот телефон ја зачувува локацијата на антенската
кула и историјата на повиците, а и спречува телефонот да се користи, со што потенцијално може
да се променат податоците во него. Покрај тоа, ако уредот остане вклучен или се вклучи, секогаш
постои можност да се дадат далечински команди за уништување на докази, без знаење на
иследникот. Некои телефони се поставени на автоматски надградби на оперативниот систем, па
надградбите може да ги загрозат податоците во уредот, и затоа најдобро е батеријата да се извади.
Ако мобилниот уред е вклучен, треба да се направи секој обид за да остане вклучен што подолго.
Затоа, иследникот треба да има полначи за разни уреди со себе. Исто така, ако е можно, тој треба
да се обиде да го задржи екранот отклучен, доколку уредот бил откриен во овој режим (допирајте
го екранот во редовни интервали). Ова ќе оневозможи потреба од лозинка за отклучување на
уредот.
Уредот треба да се стави во режим за „авионски лет“, со цел да се оневозможи Ви-Фи, Блутут
или други комуникациски системи. Ако мобилниот уред е вклучен, но заклучен,
приклучувањето на извор на енергија (во повеќето случаи) ќе го натера уредот да се
синхронизира со било какви активни „клауд“-услуги. Со ова ќе се зголемат доказите кои се
потенцијално достапни во „облакот“ (клаудот). Но, ловењето на овие докази може да
претставува крупен предизвик, бидејќи целната(ите) машина(и) може да се наоѓа(ат) вон
надлежноста на засегнатата држава,262 или самите докази може лесно да бидат изменети или
избришани.
Во такви случаи, пронаоѓањето на достапните докази има елемент на временска критичност, па
истражителите може да прибегнат кон ловење на екрански податоци за релевантниот материјал,
со време и датум, или кон дигитално извлекување на целата содржина од конкретните интернетсајтови (најчесто наречено „соголување“ (рипинг)).
Кога пристапуваат до материјали на интернет со цел да зачуваат докази, иследниците треба да
користат анонимни системи. Ако не се користат соодветни системи може да се загрозат
актуелните или идните операции. Иследниците треба да се консултираат со Одделот за
Драјверот е програма која го контролира уредот. Секој уред, без разлика дали е печатач, диск или
тастатура, мора да има драјвер-програма. Многу драјвери, како на пр., за тастатура, доаѓаат со
оперативниот систем. За други уреди, можеби ќе треба да се вчита нов драјвер кога ќе го поврзете
уредот на вашиот компјутер; за повеќе информации видете
https://www.webopedia.com/TERM/D/driver.html.
262
Аравинд Сваминатхан и др. „Објаснет Законот за КЛАУД“ (види фуснота 213).
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компјутерски криминал, ако сакаат да „соголат“ (рипуваат) и да зачуват содржина од вебсајтови.263

3.3 Специјални истражни техники и странските терористички
борци
Прикриени операции онлајн
Успешните истраги против ФТФ сѐ повеќе се потпираат врз човечки разузнавачки извори и
користење на тајни полициски агенти. Вреди да се разгледаат следните дефиниции за користење
на прикриени полициски агенти:
Тајна активност значи:
•

Секоја истражна активност која вклучува употреба на лажно име или прикриен
идентитет.

Тајна операција значи:
•

Истрага која вклучува серија поврзани прикриени активности во одреден временски
период од страна на прикриен службеник.264

Таен разузнавачки човечки извор (ТРЧИ) - Лицето може да се смета за ТРЧИ ако:
a) Воспостави или одржува личен или друг однос со лице заради тајната цел на олеснување
на она што спаѓа во ставот b) или c);
b) Прикриено го користи таквиот однос за да прибави информации или да обезбеди пристап
до информации за друго лице; или
c) Тајно открива информации добиени со помош на таквиот однос или како последица на
постоењето на таквиот однос.265
Во услови кога истражителите сакаат тајно да комуницираат со осомничен на интернет, од врвна
важност се обучени, овластени тајни интернет-детективи (ТИД). Тие добиваат специјалистичка
обука за техничко-правните прашања поврзани со прикриени операции на интернет. Таквите
интеракции со осомничениот(ите) може да бидат во форма на имејл-пораки, инстант пораки, или
преку друг медиум за онлајн-разговор (чет).266
Политиките, постапките, па дури и законодавството за користење на специјални истражни
техники се разликуваат од држава до држава, но има неколку препораки кога полицајците ќе
применат ваков начин на дејствување:
ACPO, „Водич за добри практики околу компјутерски електронски докази“ (види фуснота 238),
стр. 13.
264
Соединети Американски Држави, Јавно обвинителелство, Упатство на Федералното истражно
биро (ФБИ) за прикриени операции (Вашингтон, 13 ноември 1992).
265
Велика Британија, Министерство за внатрешни работи, Тајни разузнавачки човечки извори Ревидиран кодекс на практика, (Лондон, август 2018).
266
ACPO, „Водич за добри практики околу компјутерски електронски докази“ (види фуснота 238),
стр. 13.
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•

•
•

•
•
•

•
•

•

•
•

Иследниците треба да поднесат писмено барање до шефот на полицијата или до
именуваниот заменик, со детали за обемот и целта на истрагата која налага изработка
на фиктивен онлајн-профил.
Барањата треба да опфатат предложени кориснички имиња, имејл-адреса, датум на
раѓање, како и други информации кои ќе станат дел од фиктивниот профил.
Барањата треба да опфатат фотографии, видеа или други медиуми кои ќе се поврзат
со фиктивниот профил. Посебно внимание треба да се насочи кон целта и изворот на
тие медиуми, како и кон обезбедување на сите потребни документи за откажување или
ослободување од одговорност.
Воспоставување процес за оценување на овие барања на командно ниво. Секое барање
треба да се анализира за да се утврди истражната цел и потребата од тајна истрага.
Водење евиденција за сите поднесени барања, како одобрени, така и неодобрени, во
системот за водење евиденција на агенцијата.
Утврдување протоколи за тоа кои компјутерски системи може да се користат за
изработка и водење на фиктивни профили. Треба да се користат само системи со
потребните безбедносни карактеристики со цел фиктивниот профил да се заштити од
откривање дека ѝ припаѓа на агенцијата.
Забрана за користење лични, неагенциски воспоставени интернет-профили или за
пристап од интернет-провајдерот при користење на фиктивните профили.
Обука на иследниците за тоа како законски да пристапат до профилите на корисниците
на социјалните мрежи со помош на судска покана, налог или друга судска наредба.
Ова опфаќа и инструкции за релевантните делови од индивидуалните политики на
социјалните мрежи.
Иследниците треба да разбираат кога и како да го затворат и да го сочуваат профилот
на социјалната мрежа заради изведување докази. Обуката треба да опфати и детали за
„ловење“ информации, вклучувајќи и метаподатоци, а и како правилно да се сочува
синџирот на чување (складирање).267
Шефот на полицијата или неговиот заменик треба да утврдат протоколи за
документирање и евидентирање на истражните активности и комуникации.
Иследниците треба да се обучени како да наметнат тон, динамика и тема на
разговорите онлајн, како и да предвидат можни стапици.

Без оглед на вклучените аспекти, политиката за истраги на социјалните мрежи и користење на
фиктивни профили општо, треба да ги одрази политиките за конвенционалните прикриени
истраги.268

Метаподатоците опишуваат како, кога и од кого се собрани конкретни низи податоци, и како
податоците се форматирани.
268
Мајкл Д. Силва, „Тајни истраги онлајн: Зошто вашата агенција има потреба од политика за истраги на
социјалните мрежи“, списание „Шеф на полиција“.
267
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2005, Меѓународна конвенција за сузбивање на акти на нуклеарен тероризам

7. Релевантни резолуции на Советот за безбедност
Резолуција на Советот за безбедност 1373 од 28 септември 2001 г.
Резолуција на Советот за безбедност 2170 од 15 август 2014 г.
Резолуција на Советот за безбедност 2178 од 24 септември 2014 г.
Резолуција на Советот за безбедност 2396 од 21 декември 2017 г.

Меѓународни водечки принципи
Меморандум од Хаг и Маракеш за добри практики на поефективен одговор на феноменот на
ФТФ (2014) и неговото Дополнување (2015)
Принципи од Малта за реинтегрирање на вратените странски терористички борци (2016)
Водечките принципи од Мадрид (2015) и нивното Дополнување (2018)

Листа на регионални правни инструменти за тероризмот и ФТФ
Совет на Европа
Европска конвенција за спречување на тероризмот, ETS бр. 090, 1977
Конвенција на Советот на Европа за превенција на тероризмот, CETS бр. 196, 2005
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Конвенција на Советот на Европа за перење, откривање, заплена и конфискација на приноси
од казниво дело и финансирање тероризам, CETS бр. 198, 2005
Дополнителен протокол на Конвенцијата на Советот на Европа за превенција на
тероризмот, CETS бр. 217 (2015)

Европска унија
Директива (ЕУ) 2017/541 на Европскиот парламент и на Советот од 15 март 2017 г. за борба
против тероризмот и замена на Рамковната одлука на Советот 2002/475/JHA и за
изменување на Одлуката на Советот 2005/671/JHA (2017)
Рамковна одлука на Советот од 28 ноември 2008 г. за борба против тероризмот
(2002/475/JHA)
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