Студии на случај Кривично право

1. Лице за кое се води предистражна постапка за учество во странска војска,
полиција и паравоени формации се враќа на територијата на Р.Македонија со
авион. Во моментот на неговото пристигнување со себе поседува само патен
лист издадена од надлежната амбасада на РМ. Претставници на МВР го
утврдуваат неговиот идентитет. Лицето со себе носи рачен багаж и мобилен
телефон. Кој треба да ја донесе одлуката и каква за одземање на мобилниот
телефон и негова понатамошна анализа?
2. Корисник на социјална мрежа Facebook на својата страница прикажува
материјал од воено дејствие на конфликтно подрачје во светот. Дали таквото
прикажување претставува извршување на кривично дело.
3. Корисник на социјална мрежа Facebook на својата страница прикажува
материјал од воено дејствие на конфликтно подрачје во светот. На кој начин ќе
се прибави записот на неговиот Facebook профил и дали постои можност да се
утврди кога и каде е истиот објавен и дали е преземен од друга страница или е
изворен материјал.
4. Во една општина во Скопје се добиени сознанија дека е добиено верско
училиште. Сознанијата велат дека тоа училиште го посетуваат лица со
сомнително потекло кои претходно имаат учествувано во верски училишта во
кои се проповеда радикализација на верското учење на соодветната верска
заедница. Кои чекори треба да се преземат?
5. Лице на социјална мрежа You Tube објавува запис од верско учење кое што
проповеда радикализација. Која процесна алатка ќе се примени за да се
прибави податок за закачување на тој аудио видео запис на наведената
социјална мрежа.
6. Кои докази ни се неопходни за да може да докажеме дека некое лице прифаќа
друго лице во својот дом за да може второто лице да се подготви за
заминување и учество во странска војска полиција паравоена и параполициска
формација.
7. Во моментот на вршење на увид на лице место кај лицето во чиј дом се врши
увидот е пронајден вклучен електронски уред на кој што лицето презема
дејствија на исклучување и негово целосно заклучување. Кои се процесните
права и обврски на лицата што го вршат увидот како и обврската на јавниот
обвинител поврзана со известувањето на судијата на претходна постапка. Во
кривичен предмет прибавени се докази во електронска форма и по истиот е
закажана главна расправа. Дали и на кој начин се презентираат доказите во
електронска форма и дали јавниот обвинител има право да повика технички
советник ?
8. Пред отпочнување на фудбалски натпревар од страна на радикална група
дадена е објава дека на секој начин ќе се обидат да го спречат одигрувањето на
натпреварот . Објавата е дадена на социјална мрежа за неопределен круг на
корисници. Објавата е дадена на неколку јазици и е направена крвава позадина
на објавата. Дали со тоа е сторено кривично дело ?
9. Пред една бензиска пумпа во Гевгелија неколку лица разговараат за преземање
на одделни инкриминирани дејствија а за кои лица веќе се води предистражна

постапка. Документирањето на средбата на лицата е битна за да се утврди
нивната поврзаност во извршувањето на кривично правниот настан. На чие
барање и кој ќе ја издаде наредбата да се одземе видео записот од
безбедносната камера на бензиската пумпа и кои процесни одредби притоа ќе
се искористат?
10. При анализа на докази прибавени во електронска форма се утврдува дека
лицето против кое се води кривичната постапка сторило и друго кривично дело
чија последица настапила во странство а притоа ова лице е државјанин и на таа
држава. Дали постапката ќе се продолжи во државата која ја почнала постапка
за првичното кривично дело и дали постои обврска да се извести државата каде
што настапила штетната последица?

