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Проект за таргетирање на криминалните приноси од
Интернет во Југоисточна Европа и Турција

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АКАДЕМИЈА ЗА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ
ПАВЕЛ ШАТЕВ

Воведен модул за обука за компјутерски
криминал, електронски докази и онлајн
криминални приноси
29-30 октомври 2019 година – втор дел
Хотел Милениум Палас,Охрид
Овозможено преку iPROCEEDS проектот
во соработка со Академијата за судии и јавни обвинители
„Павел Шатев“

Краток преглед
Позадина и оправданост
Како што користењето и потпирањето на информатичката технологија станува сѐ
поприсутно во општеството, таргетирањето и експлоатацијата на компјутерските
системи исто така стана вообичаено. Во денешно време, поголемиот дел од сајбер
криминалот пријавен на и истражуван од страна на кривичните органи е поврзан
со различни видови на измама и други прекршоци насочени кон стекнување на
незаконски економски придобивки. Прекршоците во коишто се вклучени нови
технолошки производи и услуги рапидно се зголемија во однос на бројот и
сложеноста и притоа создадоа сериозни предизвици за земјите, уверувајќи ги
дека истите не се злоупотребуваат за перење пари или за финансирање на
терористички акции. Се генерираат огромни износи на криминални приноси – кои
најчесто вклучуваат перење пари - на Интернет и со користењето на нови
технологии. Овие даваат многубројни можности за сигурна парична размена,
конвертирање или поинаков начин на добивање на криминални приноси.
Недостатокот од соодветна обука може да претставува голема пречка во процесот
во кој судиите и обвинителите одговараат на заканите од сајбер криминал, онлајн
криминални приноси и постапувањето со електронските докази на ефективен и
ефикасен начин. Заедно со овие мерки се појавува и потребата клучните фактори
во системот за кривична правда да бидат добро опремени во поглед на вештините

и знаењето потребно за нивна примена. Тие треба да ја знаат и разберат
природата и очигледните импликации на случаите на сајбер криминал и
пребарувањето, запленувањето и конфискувањето на онлајн криминални
приноси, како и достапните правни инструменти и пристапи за меѓународна
соработка.

Пристапот на Советот на Европа во поглед на заштитата на општествата низ
светот во сајбер просторот се заснова на развојот и имплементацијата на
Конвенцијата од Будимпешта за сајбер криминал преку соодветна програма за
градење на капацитет за кривичните власти. Одржливите програми од судските
обуки за сајбер криминал, електронски докази и онлајн криминални приноси се
единствениот ефективен начин кој овозможува судиите и обвинителите да имаат
доволно знаење за ефективно да ги одиграат своите улоги.

Очекуван резултат
Спроведен според Резултатот 6 од iPROCEEDS проектот – Академиите за судска
обука обезбедуваат обука за сајбер криминал и електронски докази и
поврзани финансиски истраги, како и мерки за спречување на перење
пари, Воведниот курс за обука за Сајбер криминал, електронски докази и онлајн
криминални приноси се очекува да им обезбеди на судиите и обвинителите
воведен степен на познавање во поглед на сајбер криминалот, електронски
докази и пребарување, запленување и конфискување на онлајн криминални
приноси. Курсот вклучува правни и практични информации за соодветниот
предмет и се фокусира на тоа како овие проблеми влијаат врз секојдневното
работење на судиите и обвинителите.
Воведниот модул за сајбер криминал, електронски докази и онлајн криминални
приноси ќе трае четири дена. До крајот на овој курс, учесниците ќе стекнат
основно знаење за:


сајбер криминал и електронски докази;






финансиски истраги за приноси од сајбер криминал;
како судиите и обвинителите да постапуваат со нив;
кое материјално и процесно право и технологии може да се применат; и
како да се преземат итни и ефикасни мерки и како да се оствари опсежна
меѓународна соработка.

Учесници
Овој курс е наменет за судии и јавни обвинители од Република Северна
Македонија како дел од нивната постојана обука.

Локација
Хотел Милениум Палас, Охрид

2

Програма
Вторник, 29 октомври 2019 година
09:00

09:30

11:15

Регистрација на учесници
Почеток на курсот и претставувања
 Национални обучувачи
1.3.2 Електронски докази, пракса и процедура
 М-р Катерина Јовановска, Министерство за внатрешни работи
 Г-а Маја Јованова, Управа за финансиско разузнавање
Пауза за кафе
1.3.3 Вовед во финансиски истраги

11:30


Г-а Лејла Кадриу, Основно јавно обвинителство Тетово

13:00

Ручек

14:00

1.3.4 Меѓународна соработка
 Г-а Ленка Давиткова, Основен кривичен суд Скопје
 Г-а Ана Гоговска Јакимовска, Основно јавно обвинителство
Скопје

15:30

Пауза за кафе
1.3.5 Јавно- приватна соработка

15:45
17:00



Г-а Искра Хаџи Василева, Основно јавно обвинителство Скопје

Крај на првиот работен ден

Среда, 30 октомври 2019 година
09:30

Дневен преглед
 Националните обучувачи
1.4.2. Онлајн криминален проток на пари и типологии

09:45

11:00

11:15

12:30
13:30
14:30
14:45
16:00




М-р Катерина Јовановска, Министерство за внатрешни работи
Г-а Маја Јованова, Управа за финансиско разузнавање

Пауза за кафе
1.4.2. Онлајн криминален
(продолжение)



проток

на

пари

и

типологии

М-р Катерина Јовановска, Министерство за внатрешни работи
Г-а Маја Јованова, Управа за финансиско разузнавање

Ручек
1.4.3 Повратни информации од учесниците и обучувачите


Обучувачите

Пауза за кафе
1.4.4. Затворање на курсот


Г-а Лејла Кадриу, Основно јавно обвинителство Тетово

Крај на обуката
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