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Воведни напомени  

 

Современата информација и компјутерската технологија внесоа нови и 

драстични промени во сите сфери на општествениот живот. Тие промени покрај 

позитивните и корисните импликации донесоа и низа на проблеми поврзани за појавата 

и ширењето на компјутерскиот криминалитет од најразлични облици, форми, видови и 

начини на исполнување. Сите овие промени може да се сведат на следното: се создава 

нова форма на вредности, се врши концентрација на податоците, се создава нов 

амбиент на дејствување и работење, нови методи и техники на дејствување, ширење на 

географскиот простор на дејствување, стабилност на ризикот и сл.  

Општествениот и економскиот развој на современото општество во последните 

неколку децении е тесно поврзан, па може да се каже дури и условен со развојот на 

информатичките технологии. Меѓутоа таа поврзаност и меѓусебна условеност во себе 

носат значајни ризици и закани од злоупотреби, чии последици може да ги доведат во 

прашање најважните вредности, како на национално, така и на глобално ниво. 

Високотехнолошкиот криминалитет зазема се позначајно место во структурата на 

современиот криминалитет, а адекватната и навремената реакција на таа категорија на 

криминал е еден од битните предуслови за понатамошниот развој на општеството. 

Факт е дека компјутерскиот криминалитет претставува актуелна општествена 

негативна појава и неговите кривично – правни облици веќе се среќаваат во 

официјалните статистики на Министерството за внатрешни работи на Република 



Македонија, притоа забележувајќи појавување и на нови облици на овој вид на 

криминалитет.  

Живееме во време на забрзан развој на компјутерската технологија каде што 

кривичните дела од областа на компјутерскиот криминалитет зафаќаат се повеќе 

области од нашиот живот и нашето секојдневно живеење. Со компјутерскиот 

криминалитет проблем имаат сите, како неразвиените земји и земјите во транзиција, 

така и земјите со развиена економија.  

 

Поим на компјутерски криминалитет  

 

Од појавата на првите облици на компјутерскиот криминалитет до неговото 

конечно дефинирање поминаа многу години, а веднаш потоа се појави нов феномен на 

криминалитет – сајбер криминалитетот. Се позачестените видови и начини на 

злоупотреба на компјутерите ја поттикнаа научната и стручната јавност да се 

позанимава со овој вид на криминално однесување. Сепак, треба да се потенцира 

фактот дека се уште не постои општоприфатена дефиниција за сајбер криминалитетот. 

Имено, тешкотиите при дефинирањето на сајбер криминалитетот произлегуваат од 

фактот што се работи за релативно нов облик на криминално однесување, но токму и 

поради тоа постои голема феноменолошка разновидност на оваа појава, која тешко 

може да се опфати со една единствена дефиниција.  

Треба да се прави разлика помеѓу компјутерскиот криминалитет и сајбер 

криминалитетот. Компјутерскиот криминалитет ги опфаќа кривичните дела кои се 

извршени на компјутер, материјалите содржини во него (софтвер и податоци) и притоа 

компјутерот се користи како средство или се со цел за извршување на кривични дела. 

Компјутерскиот криминалитет опфаќа, навлегување во друг компјутерски систем, 

кражбата на компјутерски податоци, или користењето на on line системите за 

извршување или помош во извршувањето на измами. Тука спаѓаат хакирањето, напад 

на сервисите за одржување и функционалност, неовластено користење на податоците и 

сајбер вандализмот. Додека пак од друга страна сајбер криминалитетот ги опишува 

криминалните активности кои се извршени со користење на електронски медиуми за 

комуникација. Во најширока смила сајбер криминалитетот е секоја криминална 



активност која се извршува преку употреба на компјутери и компјутерски системи и 

мрежи.1 

Со проблемот и размерите на сајбер криминалитетот, како и со опасностите кои 

се закануваат од истиот, своевремено се занималвал и Десетиот конгрес на 

Организацијата на Обединетите Нации кој бил посветен на Превенцијата од 

криминалитетот и третманот на извршителите во април во 2000 година, а резултат на 

овие активности беше доенсувањето на документот, со наслов, “Криминалитет поврзан 

за компјутерските мрежи”, (Crime related to computer networks). Работната група на 

експерти под овој вид на криминалитет подразбираат, “Криминалитет кој се однесува 

на било кој облик на криминално однесување кое може да се изврши со помош на 

компјутерски системи и мрежи, во самите компјутерски системи и мрежите или против 

компјутерските системи и мрежи”. Во суштина се работи за криминалитет кои се 

одвива во електронското опкружување. Ако под поимот на компјутерски систем се 

подразбира секој уред или група на уреди кои се меѓусебно поврзани и со кои се врши 

автоматска обработка на податоци (или било кои други функции), тогаш е јасно дека 

без нив и компјутерските мрежи не би можело да го има овој вид на криминалитет. 

Сајбер криминалитетот е коплексана појава, бидејќи истиот покрива разновидни 

криминални активности, поврзани за нападот на компјутерските податоци и системи, 

нападите поврзани со компјутерите, нивната содржина, интелектуалната сопственост и 

сл.  

Во продолжение ќе наведеме неколку дефиниции на сајбер криминалитетот се 

со цел да се согледа неговата комлетност и феноменологија:2 

a) Сајбер криминалитетот или е-криминалитет или уште го нарекуваат 

високотехнолошки криминалитет опфаќа активности во кои компјутерите и 

сличните информатички уреди и компјутерски мрежи се предмет, средство, цел 

или место на кривичното дело. 

b) Сајбер криминалитетот претставува криминални активности кои вклучуваат 

користење на информатичките технологии за недозволен пристап, одзимање на 

податоци, бришење на податоци или упади во компјутерски системи, 

електорнски измами, електронски кражби. 
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c) Сајбер криминалитетот е криминал кој е извршен на интернет преку користење 

на компјутери или слични уреди како средство или цел на кривичното дело. 

d) Сајбер криминалитетот претставува криминална активност која е извршена со 

употреба на компјутери или е извршена преку употреба на кампјутери или 

слично средство и интернет. Од илегално превземање на музички фајлови па се 

до кражби на on line банки, иднетитети, ширење на вируси и сл.  

e) Сајбер криминалитетот ги опфаќа кривичните дела во сајбер просторот против 

личноста, против имотот и против државата. Исто така сајбер криминалитетот 

ги опфаќа и, делата во сајбер просторот против телекомуникациските служби, 

комуникациите кои се со цел злосторничко здружување за сторување на 

телекомуникациска пиратерија, телекомуникациската пиратерија, растурање на 

материјали со несоодветна содржина, перење на пари, електорнски вадализам, 

тероризам и телекомуникации, измами поврзани за електронско работење.  

Во литературата може да се сретнат сфаќања според кои сајбер криминалитетот 

претставува и подразбира криминални прекршоци кои се создадени или овозможени со 

развојот на информационо комуникациските технологии или дека претставува 

традиционален криминалитет кој е трансформиран со употреба на компјутери, така 

што лицата кои го истражуваат овој вид на криминалитет неопходно е да имаат 

стручно познавање од информатичките технологии.  

 Кај сајбер криминалитетот компјутерските мрежи се појавуваат во неколку 

основни улоги, и тоа:3  

1) Цел на нападот – се напаѓаат сервери, функции и содржини кои се наоѓаат во 

мрежата. Се крадат услуги, податоци или идентитет, се оштетуваат или се 

уништуваат делови или цела мрежа и компјутерскиот систем, или се 

попречуваат функциите на нивното работење. Секако целта на извршителите 

(хакерите) е мрежата во која се внесуваат вируси или црви, да нанесат огромни 

штети. 

2) Алат – криминалците од секогаш користеле разни оружја во извршувањето на 

кривичните дела и на тој начин ги “валкале” своите раце, додека денешните 

модерни криминалци не ги “валкаат” своите раце користејќи ги компјутерските 
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мрежи во извршувањето на кривичните дела. Некогаш оваа употреба на 

мрежата претставува потполно нов алат, додека во други прилики веќе 

постоечките дополнително ги усовршува што доаѓа до нивно тешко 

препознавање. Користењето на овој нов алат особено е популарно кај детската 

порнографија, злоупотреба на интелектуалната сопственост или on line 

продажбата на недозволена роба (дрога, човечки органи, деца, оружје и др.). 

3) Опкружување – најчесто опкружување во кое се реализираат нападите се 

користи за прикривање на криминалната активност, како што е случајот со 

педофилите, но ни останатите сајбер криминалци не се ништо помалку успешни 

во користење на опкружувањето.  

4) Доказ – како што во класичниот криминалитет се појавува нож, отров, пиштол 

или некое друго средство за извршување на кривичното дело, така и 

компјутерската мрежа се користи во доказната постапка за сајбер 

криминалитетот.  

Сајбер криминалитетот претставува неспорно признато “својство”, на криминал 

како облик на однесување кој е противзаконски, иако покрај овој термин се појавуваат 

и други како што се: интернет криминал, е-криминал, криминал на високи технологии, 

мрежен криминал и сл. Овој криминалитет се категоризира во најизразениот облик на 

транснационалниот криминалитет против кој ни борбата не може да биде 

конвенционална. Имајќи ги во предвид претходните согледувања за поимот на сајбер 

криминалитетот, посебно различностите во пристапот на некои автори, можеме да 

дојдеме до заклучок дека е неопходно да имаме многу широк пристап при приликата 

на дефинирање на овој вид на криминално однесување. Имено, една сеопфатна 

дефиниција мора да инкорпорира во својата структура три битни елементи: начинот на 

извршување, средството за извршување и последицата на криминалното дејствување. 

Под начинот на извршување се подразбира употребата на компјутерските технологии и 

информационите системи, во ситуација кога компјутерот служи како основно средство 

за извршување на кривични дела, при што е потребно да настапи и одредена последица 

кое е казнива според законот. Во оваа смисла, најпотполна дефиниција за овој вид на 

криминалитет би била: “Сајбер криминалитетот претставува облик на криминално 

однесување, кај кое се користат компјутерски технологии и информациони системи 

како начин на извршување на кривичното дело, или компјутерот се употребува како 



средство или цел за извршување, со што се остварува некоја релевантна последица во 

кривично – правна смисла”.  

 

 

Видови на сајбер криминалитет  

 

Уште во 2000 година Обединетите Нации на својот Десети конгрес за сузбивање 

на криминалот и постапување со престапниците извршија поделба на сајбер 

криминалитетот на две суб – категории:4 

1. Сајбер криминалитет во потесна смисла – секое незаконито однесување 

насочено на електронски операции за сигурноста на компјутерските системи 

и податоци кои со нив се обработуваат, 

2. Сајбер криминалитет во поширока смисла – секое незаконито однесување 

поврзано за или во однос на компјутерскиот систем или мрежа, вклучувајќи 

и таков криминал како што е незаконитото поседување, нудењето и 

дистрибуцијата на информации преку компјутерските системи и мрежи. 

Со истиот документ се дефинирани и конкретните облици на овој вид на 

криминалитет во согласност со Препораките на Советот на Европа и листата на ОЕЦД, 

па така во делата на сајбер криминалитет во потесна спаѓаат следните:5 

- Неавторизиран пристап на компјутерски систем или мрежа со кршење на 

мерките на сигурност, 

- Оштетување на компјутерски податоци или програми, 

- Компјутерски саботажи, 

- Неовластено пресретнување на комуникации од и во компјутерските 

системи и мрежи, 

- Компјутерска шпиунажа. 

Од делата на сајбер криминалитетот во поширока смисла се сретнуваат следните: 
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- Компјутерски фалсификат, 

- Компјутерска кражба, 

- Технички манипулации на уредите или електронските компоненти на 

уредите, 

- Злоупотреба на системите за плаќање како што се манипулациите и 

кражбата на електронските кредитни картички или користењето на лажни 

шифри во незаконските финансиски активности.  

Во Европската конвенција за сајбер криминaлитет се предвидени четири групи на 

дела:6 

- Дела против доверливоста, интегритетот и достапноста на компјутерските 

податоци и системи – овие дела се состојат во незаконски пристап, 

пресретнување, навлегување во системи, злоупотреба на уреди и сл., 

- Дела кои се поврзани со компјутери – кај кои фалсификатите и кражбите се 

најтипични облици на напад, 

- Дела поврзани со содржината – детската порнографија е најчеста содржина 

која се појавува во оваа група, дистрибуцијата, трансмисијата, чувањето или 

сторувањето достапност на овие материјали, нивно производство поради 

дистрибуција и обработка во компјутерски систем или на носач на податоци, 

- Дела кои се поврзани со авторски и сродни права опфаќајќи репродукција и 

дистрибуција на неавторизирани примероци на дела на компјутерските 

системи. 

Во Енцеклопедијата за сајбер криминалитет се наведува дека ФБИ и 

Националниот центар за криминал на белите јаки на САД (National White Collar Crime 

Center)7 ги откриваат и следат следниве видови на сајбер криминалитет:  

• Упади во компјутерски системи, 

• Индустриска шпиунажа, 

• Софтверска пиратерија, 

• Детска порнографија, 

• Бомбардирање со електронска пошта, 
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• Хакирање на лозинки за пристап, 

• Кражба на кредитни картички. 

Во зависност од типот на сторените дела сајбер криминалитетот може да биде: 

a) Политички, кои се состои од следните дејствија: 

- Сајбер шпиунажа, 

- Хакирање, 

- Сајбер саботажа, 

- Сајбер тероризам, 

- Сајбер војување. 

b) Економски: 

- Сајбер измами, 

- Хакирање, 

- Кражба на интернет услуги и време, 

- Пиратерија на софтвер, микрочипови и бази на податоци, 

- Сајбер индустриска шпиунажа, 

- Измами за интернет аукции (неиспорачување на производите, лажно 

прзентирање на производите, лажна процена, промена во цените на 

производите, здружување поради постигнување на повисоки цени, сива 

економија и сл.).  

c) Производство и дистрибуција на недозволени и штетни содржини: 

- Детска порнографија, 

- Педофилија, 

- Верски секти, 

- Ширење на расистички, нацистички и слични идеи и ставови, 

- Злоупотреба на жени и деца, 

- Манипулација со забранети производи, супстанци и роби (дроги, човечки 

органи, оружје) 

d) Повреда на сајбер приватноста: 

- Надгледување на e – поштата, 

- Спамирање, 

- Прислушување. 



Јасно е дека големиот број на различни класификации самиот по себе покажува 

разновидност на овие дела и комплексност на нивните појавни облици, но и различност 

на критериумите кои се користат за нивна класификација.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заклучок  

 

Разгледувајќи ги карактеристиките на сајбер криминалитетот, очигледно е дека 

истиот се разликува од сите други облици на криминално дејствување по степенот на 

опасност во однос на нападнатите добра. Тенката линија на раздвојување на сајбер 

криминалитетот, сајбер тероризмот и војната во сајбер просторот денес потполно 

избледе, постојат индиции дека некои земји водат криминални и терористички групи 

како корисни сојузници и дека истите веќе покажале подготвеност да ги толерираат, 

охрабруваат, па дури и да ги насочуваат поединците и групите за да ги напаѓаат 

непријателските цели.  

Од првите појавни облици, во почетокот на 90-те години, до денес многу 

меѓународни тела се посветиле на изучувањето на овој вид на криминалитет. Покрај 

меѓународната се позачестена е и националната регулација на сајбер криминалитетот, 

односно некои од неговите облици. Треба да се потенцира фактот дека многу повеќе 

активности во однос на сајбер криминалитетот се случуваат на меѓународен план, 

одколку на национално ниво.  
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