СТУДИИ НА СЛУЧАЈ ЗА ТЕСТ
(КАЗНЕНО МАТЕРИЈАЛНО И ПРОЦЕСНО ПРАВО)

1. Доколку одредено лице прибави преку интернет податоци за банкарска сметка или
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кредитна картичка сопственост на друго лице и доколку истата ја употреби за купување
преку интернет се смета дека го извршил кое кривично дело.
Компанија од Република Македонија пријавува дека податоците од компјутерскиот систем
се украдени и истите се објавени на интернет, преставници на правосудната полиција го
документираат кривичното дело и го известуваат јавниот обвинител. Кои кривични дела ќе
бидат истражувани.
Родител на малолетно лице пријавува дека непознато лице преку лажен профил на една
социјална мрежа на неговото дете му покажува порнографски слики и од него бара да
остварат средба. Кои податоци се потребни да бидат обезбедени како доказ и како истите
да бидат обезбедени.
До јавниот обвинител е доставено известување на кривично правен настан и во прилог се
доставени два мобилни уреди во кои се смета дека ке бидат пронајдени докази. Каква
наредба е потребна за да се изврши анализа на мобилните уреди. До која институција
треба да се достави наредбата и предметите за анализа.
До јавниот обвинител е доставено известување за кривично правен настан во кој непознат
сторител после извршувањето на кривилното дело преку мејл сметка на yahoo ги
контактира жртвите. На кој начин може да се обезбедат податоците со цел идентификација
на сторителот на кривичното дело.
Банка од Република Македонија пријавува дека нивниот компјутерскиот систем е
компромитиран и пријавуваат неовластено навлегување и оштетување на компјутерскиот
систем. Во овој случај е невозможно одземање на целосниот компјутерски систем на
банката и вештачење, на кој начин ќе бидат обезбедени податоците потребни за
истражување и на кој начин ќе бидат обезбедени доказите.
До јавниот обвинител е доставено известување за кривично правен настан, имено непознат
сторител отворил лажен профил користејќи ги податоците на пријавителот и во негово име
споделува инфомации на социјалната мрежа Facebook. Како ќе ги обезбедиме податоците
односно ИП адресата на од кој се користи лажниот профил.
До јавниот обвинител е доставено известување за кривично правен настан, имено непознат
сторител отворил лажен профил користејќи ги податоците на пријавителот и во негово име
споделува инфомации на социјалната мрежа Facebook. Кое кривично дело ќе биде
истражувано.
При претерес на дом и други простории од страна на Правосудната полиција одземени е
компјутерска опрема и мобилни уредии истите се доставени на Јавниот обвинител за
понтамошно постапување. Што треба да биде направено од трана на јавниот обвинител со
цел обезбедување на податоците од компјутерската опрема.
При претерес на дом и други простории од страна на Правосудната полиција одземени е
компјутерска опрема и мобилни уреди и истите се доставени на Јавниот обвинител за
понтамошно постапување. Каква наредба е потребна да биде обезбедена со цел
вештачење на одземената компјутерска опрема.

11. Во текот на преистражната постапка преставниците на правосудната полиција
идентификуваат потреба од обезбедување на податоци и докази кои се наоѓаат во домот
на осомниченото лице, но лицето не се наоѓа во домот. Која е следната постапка која треба
да биде превземена од страна на јавниот обвинител.
12. До јавниот обвинител е доставено известување за кривично правен настан од страна на
правосудната полиција, во известувањето нема предлог за активности кои понатаму ќе
бидат превземено од страна на правосудната полиција со цел да се соберат дополнителни
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информации и докази за кривично правниот настан. Која е следната постапка која треба да
биде превземена од страна на јавниот обвинител.
Во текот на истражувањето со цел обезбедување на докази, правосудната полиција му
предлага на јавниот обвинител дека е потребано да се направи анализа на телефонски
листинзи на телефонските броеви на неколку лица со цел да се утврди меѓусебната
комуникација во критичниот период. Какви наредба е потребно да бидат издадена најпрво
од страна на јавниот обвинител.
Во текот на истражувањето со цел обезбедување на докази, правосудната полиција му
предлага на јавниот обвинител дека е потребано да се направи анализа на телефонски
листинзи на телефонските броеви на неколку лица со цел да се утврди меѓусебната
комуникација во критичниот период. По обезбедувањето на телефонските листинзи до
кого е потребно да биде издадена наредба за анализа на телефонските листинзи.
Во текот на истражувањето на кривично правниот настан со цел утврдување на сторителот,
правосудната полиција утврдува дека можниот сторител на кривичното дело ги користи
социјалните мрежи од ИП адреса која е во рангот на ИП адреси доделени на Македонски
телеком. Кои дополнителни податоци се потребни со цел утврдување на корисникот на ИП
адресата.
Во текот на истражувањето на кривично правниот настан со цел утврдување на сторителот,
правосудната полиција утврдува дека можниот сторител на кривичното дело ги користи
социјалните мрежи од ИП адреса која е во рангот на ИП адреси доделени на Македонски
телеком. Што треба да се превземе со цел обезбедување на податоците за корисникот на
ИП адресата.

