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I.

Вовед

1.
Конвенцијата на Советот на Европа за заштита на децата од сексуална
експлоатација и сексуална злоупотреба (во понатамошниот текст „Конвенција од
Ланзароте“ или „Конвенција“), која влезе во сила во јули 2010 година, налага
криминализација на кривичните дела кон деца од сексуална природа. Конвенцијата
предвидува Страните на Конвенцијата да донесат специфични законски акти и да
преземат мерки за спречување на сексуално насилство, за заштита на децата жртви и
за кривично гонење на сторителите.
2.
Во текот на изминатите години, Комитетот од Ланзароте, задолжен за следење
на Конвенцијата, ги разгледа предизвиците создадени од неколку трендови во
сексуалната експлоатација и злоупотреба на деца кои се појавија како резултат на
брзиот развој и зголемената употреба на информациската и комуникациската
технологија (ИКТ). Како резултат на тоа, Комитетот одлучи да се фокусира на втората
рунда на следење на деталната анализа на специфични предизвици што треба да се
решат за да се обезбеди заштита на децата од сексуална експлоатација и сексуална
злоупотреба помогната од информациската и комуникациската технолофија (ИКТ).
3.
Комитетот од Ланзароте го изработи следниот прашалник со две главни цели
кои соодвествуваат на неговата двојна улога во согласност со член 41 од
Конвенцијата т.е. следење и градење капацитет. Според тоа, има два вида прашања:
 Прашања за следење: овие прашања се насочени кон собирање
информации за да се оцени ефективното спроведување на обврските што
произлегуваат од Конвенцијата од страна на Страние
 Прашања за градење капацитет: овие прашања се насочени кон собирање
информации за значајни правни, политички или технолошки достигнувања
(член 41, став 3).
4.
Од горенаведеното следува дека состојбата што се јавува како резултат на
информациите поднесени во однос на:
 Прашањата за следење ќе даде повод за препораки за Страните да
преземат чекори за ефективно спроведување на Конвенцијата.
 Прашањата за градење капацитет ќе овозможи утврдување добри практики
за одговор на правните, политички и технолошки достигнувања и според тоа
ќе користи да се зголеми знаењето во однос на тоа како да се заштитат
децата од сексуална експлоатација и сексуална злоупотреба помогната од
информациската и комуникациската технологија (ИКТ).
5.
Се замолуваат Страните да одговорат на овој прашалник имајќи го предвид
Толковното мислење на Комитетот од Ланзароте за применливоста на Конвенцијата
од Ланзароте за спречување сексуални кривични дела кон деца кои се помогнати
преку употреба на ИКТ.
6.
Исто така се замолуваат Страните да одговорат на прашања прецизирајќи,
таму каде што е релевантно, дали и како мерките ги земаат предвид барањата што се
специфични за пол, како и специфични видови ранливост на децата. Особено
внимание треба да се посвети на статистиката и националната литература на оваа
тема.
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7.
Потсетуваме дека во согласност со Правилото 26, дел 3 од Деловникот на
Комитетот, одговорите на овој прашалник треба да се достават до Секретаријатот
(lanzarote.committee@coe.int) на еден од официјалните јазици на Советот на Европа
(т.е. англиски или француски) во рамки на временскиот рок даден подолу. Сите
одговори треба да бидат детални, да даваат одговор на сите прашања и да ги содржат
сите релевантни референтни текстови.
8.
Страните треба да одговорат на овој прашалник до 25 октомври 2017
година.
9.
Конечно, во согласност со Правилото 26, дел 4 од Деловникот на Комитетот,
претставниците на граѓанското општество и кој било друг орган вклучен во
спречување и борба против сексуална експлоатација и сексуална злоупотреба на
деца, можат исто така да ги поднесат своите ставови до Секретаријатот
(lanzarote.committee@coe.int) за кое било од прашањата опфатени со овој прашалник.
Воедно, постои можност и да се коментира на одговорите поднесени од Страните во
рок од два месеца од регистрацијата на Секретаријатот на релевантните одговори на
Страните.
II. Прелиминарни забелешки
10. За потсетување, во согласност со член 3:
а. „дете“ е секое лице под 18 години;
б. „сексуална експлоатација и сексуална злоупотреба на деца“ е однесување како
што е наведено во членовите од 18 до 23 од оваа Конвенција;
в. „жртва“ е секое дете кое било подложено на сексуална експлоатација или
сексуална злоупотреба“.
11. Исто така, ги информираме Страните дека во контекст на тековниот прашалник:
а. „сексуално експлицитни слики и/или видеа направени од деца“ се однесува на
кој било материјал кој визуелно прикажува дете вклучено во реално или
симулирано сексуално експлицитно однесување или кое било прикажување на
репродуктивните органи на децата направено или наводно направено од
страна на самите деца по нивна сопствена иницијатива;1
б. „сексуална содржина направена од деца“ се однесува на слики, видеа и друг
материјал кој прикажува дете на сексуално имплицитен начин (на пр. голо или
полуголо како позира со цел да предизвика сексуална возбуда) направена или
наводно направена од самите деца;
в. „секс-смс“ е споделување на сексуално експлицитни слики направени од деца
и/или видеа и/или сексуална содржина направена од деца2 преку информатичка
и комуникациска технологија (ИКТ)3;
г. „информатичка и комуникациска технологија (ИКТ)“ се однесува на сите
технички средства кои се користат за управување со информации и помагање
на комуникација, вклучително и компјутерски и мрежен хардвер, како и
неопходниот софтвер како што се мобилните телефони, таблетите,
дигиталните камери и кои било други паметни уреди;
д. „сексуално принудување и/или изнудување извршено со помош на ИКТ“4 значи
употреба на сексуално експлицитни слики и/или видеа направени од деца и/или

1

Оваа дефиниција опфаќа материјал од член 20, став 2 од Конвенцијата од Ланзароте;
Како што е погоре дефинирано во 11а и 11б.
3
Како што е подолу дефинирано во 11г.
4
И „принудување“ и „изнудување“ овде се користат со оглед на тоа дека според правната терминологија
на некои страни, „изнудувањето“ е применливо само ако очекуваните придобивки се однесуваат на пари
или имот додека Комитетот од Ланзароте би сакал да вклучи и ситуации кога престапникот бара и повеќе
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сексуална содржина направена од деца5 за сексуални придобивки (главно нови
слики или видеа или сексуални услуги), финансиска добивка или друга лична
добивка од детето или некое друго лице под конкретна закана (главно
објавување на претходно стекнати слики и/или видеа на интернет).
III. Прашања
СПРЕЧУВАЊЕ
Прашање 1. Активности/алатки/материјали/мерки за зголемување на свесноста
или за образување
1.1.
Постојат ли некакви активности/алатки/материјали/мерки за зголемување на
свесноста или за образување на децата во однос на ризиците со кои се соочуваат кога
произведуваат и/или споделуваат:
а.
сексуално експлицитни слики и/или видеа направени од деца?
б.
сексуална содржина направена од деца?
1.2.
Постојат ли некакви активности/алатки/материјали/мерки за зголемување на
свесноста или за образување на децата како сведоци/набљудувачи на други деца кои
произведуваат и/или споделуваат:
а.
сексуално експлицитни слики и/или видеа направени од деца?
б.
сексуална содржина направена од деца?
1.3.
Постојат ли некакви активности/алатки/материјали/мерки за зголемување на
свесноста или за образување на родителите и лицата кои се во редовен контакт со
деца (наставници, психолози, медицински лица, итн.) за ризиците со кои се соочуваат
децата кога произведуваат и/или споделуваат:
а.
сексуално експлицитни слики и/или видеа направени од деца?
б.
сексуална содржина направена од деца?
 Ве молиме наведете кои субјекти ги спроведуваат горенаведените активности за
зголемување на свесноста или за образување (прашања 1.1, 1.2 и 1.3) и како ги
координираат активностите.
 Ве молиме споделете врски (линкови) од материјали за зголемување на свесноста
или за образување (на пр. брошури, видео, апликации за паметни телефони,
прирачник за неформално образование, алатки, интернет алатки) произведени за
горенаведените активности (прашања 1.1, 1.2 и 1.3).
Прашање 2.

Вклучување на граѓанското општество

2.1.
Како државните органи го охрабруваат спроведувањето на проектите за
спречување и програмите остварени од страна на граѓанкото општество во поглед на:
а.
сексуално експлицитни слики и/или видеа направени од деца?
б.
сексуална содржина направена од деца?
2.2.
Ве молиме обезбедете информации за активности за спречување (вклучително
активности за зголемување на свесноста и образување, истражување итн.)
спроведени од страна на граѓанското општество (вклучително активностите
спроведени од страна на граѓанското општество според нивната иницијатива) во
поглед на:
сексуално експлицитни слики и/или видеа произведени од деца и/или сексуална содржина произведена
4
од деца или сексуални услуги.
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Како што е д погоре ефинирано во 11.а и 11.б.
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а.
б.

сексуално ескплицитни слики и/или видеа направени од деца?
сексуална содржина направена од деца?

Прашање 3.

Национална наставна програма

Дали националната наставна програма (основни и средни училишта, како и стручно
образование) опфаќа зголемување на свесноста за ризиците од:
а.
сексуално експлицитни слики и/или видеа направени од деца?
б.
сексуална содржина направена од деца?
Прашање 4.

Наставна програма за високо образование и конитунирана
обука

Дали наставната програма за високо образование и континуираната обука за лицата
кои ќе работат или веќе работат со деца опфаќа прашања поттикнати од:
а.
сексуално експлицитни слики и/или видеа направени од деца?
б.
сексуална содржина направена од деца?
Прашање 5.

Истражување

5.1.
Дали јавните органи или други тела иницирале/поддржувале истражување на
прашањата поттикнати од:
а.
сексуално експлицитни слики и/или видеа направени од деца?
б.
сексуална содржина направена од деца?
5.2.
Дали јавните органи или други тела спровеле или поддржувале истражување,
особено во врска со психолошките ефекти врз тие лица кои:
а.
сами изработиле сексуално ескплицитни слики и/или видеа кога биле
деца, а потоа истите биле објавени на интернет?
б.
сами изработиле сексуална содржина кога биле деца, а потоа истата била
објавена на интернет?
 Ве молиме наведете дали јавните органи или други тела кои
отпочнале/поддржувале истражувања како горенаведените (5.1 и 5.2) се свесни за
нивните исходи.
ЗАШТИТА
Прашање 6.

Помош на жртвите

6.1.
Какви конкретни механизми за пријавување постојат, вклучително линиите за
помош, со цел да се обезбеди дека децата-жртви на изложување на интернет на:
а.
сексуално ескплицитни слики и/или видеа направени од нив имаат
соодветна поддршка, помош и психолошка помош?
б.
сексуална содржина направена од нив имаат соодветна поддршка, помош
и психолошка помош?
6.2. Какви законодавни или други мерки се преземени со цел да се обезбеди дека
децата-жртви на изложување на интернет на:
а.
сексуално експлицитни слики и/или видеа направени од нив имаат
соодветна поддршка, помош и психолошка помош?
б.
сексуална содржина направена од нив имаат соодветна поддршка, помош
и психолошка помош?
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 Ве молиме, доколку постојат, наведете информации за бројот на жртви кои примиле
поддршка, помош и психолошка помош во горенаведените конкретни контексти
(прашања 6.1 и 6.2).
Прашање 7.

Соработка со граѓанско општество

Ве молиме опишете ја соработката со невладини организации, други релевантни
организаџии и други претставници на граѓанското општество вклучени во помагање на
жртви на кривични дела опфатени со овој прашалник (видете прашања 9-11) преку на
пр. линии за помош на деца, организации за поддршка на жртви.
Кривично гонење
Прашање 8.
8.1.

Законодавство

Дали националното законодавство содржи какви било упатувања кон:
а.
сексуално ескплицитни слики и/или видеа направени од деца во контекст
на кривичните дела опфатени од Конвенцијата од Ланзароте (членови 1823)?
б.
сексуална содржина направена од деца во контекст на кривичните дела
опфатени од Конвенцијата од Ланзароте (членови 18-23)?
в.
несликовна сексуална содржина произведена од деца (на пр. звук, текст)
во контекст на кривичните дела опфатени од Конвенцијата од Ланзароте
(членови 18-23)?

8.2.
Дали националното законодавство се справува со вклученоста на повеќе од
едно дете (на пр. консензуално позирање) при произведување на:
а.
сексуално експлицитни слики и/или видеа направени од деца?
б.
сексуална содржина направена од деца?
8.3.
Дали овие конкретни упатувања се поврзани со фактот дека повеќе деца се
појавуваат на:
а.
сексуално експлицитни слики и/или видеа направени од деца кога овие
деца прифаќаат дека нивната слика и/или видео се произведува и
споделува преку ИКТ?
б.
сексуална содржина направена од деца кога овие деца прифаќаат дека
нивната слика и/или видео се произведува и споделува преку ИКТ?
Прашање 9.

Криминализација

9.1.
Дали националното законодавство ги криминализира случаите кога возрасни
лица:6
а.
поседуваат сексуално експлицитни слики и/или видеа направени од деца?
б.
дистрибуираат или пренесуваат на други возрасни лица сексуално
експлицитни слики и/или видеа направени од деца?
в.
дистрибуираат или пренесуваат сексуално експлицитни слики и/или видеа
направени од деца на други деца покрај тие што се прикажани на овие
слики и/или видеа?

6

Доколку одговорите на Страните на Прашалникот за генерален преглед во однос на спроведувањето на
член 20 од Конвенцијата од Ланзароте (видете ги одговорите на прашање 16) се сè уште валидни, Ве
молиме упатете на нив. Во спротивно, Ве молиме ажурирајте ги одговорите во контекст на ова прашање.
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9.2.
Дали постојат посебни околности (вклучително алтернативните интервенции)
под кои горенаведените случаи (9.1.а-в), иако фактички и правно утврдени, нема да
бидат гонети и/или не водат кон пресуда?
9.3.

Какви се правните последици од горенаведените однесувања (9.1.а-в)?

9.4.

Дали националното законодавство ги криминализира случаите кога возрасни7:
а.
поседуваат сексуална содржина направена од деца?
б.
дистрибуираат или пренесуваат на други возрасни лица сексуална
содржина направена од деца?
в.
дистрибуираат или пренесуваат сексуална содржина направена од деца
на други деца покрај тие што се прикажани на оваа содржина?

9.5.
Дали во посебни околности (вклучително алтернативни интервенции)
горенаведените случаи (9.4.а-в), иако фактички и правно утврдени, не се гонат
кривично и/или не водат до пресуда?
9.6.

Кои се правните последици од горенаведеното однесување (9.4.а-в)?

9.7.

Дали националното право ги криминализира случаите ако децата:8
а.
сами произведуваат слики и/или видеа со сексуално експлицитна
содржина?
б.
поседуваат слики и/или видеа со сексуално експлицитна содржина кои
сами ги направиле?
в.
на своите врсници им дистрибуираат или пренесуваат слики и/или видеа
од самите нив, кои се со сексуално експлицитна содржина и кои сами ги
направиле?
г.
на возрасни им дистрибуираат или пренесуваат слики и/или видеа од
самите нив, кои се со сексуално експлицитна содржина и кои сами ги
направиле?
д.
на свои врсници им дистрибуираат или пренесуваат слики и/или видеа од
други деца, кои се со сексуално експлицитна содржина и кои сами ги
направиле?
ѓ.
на возрасни им дистрибуираат или пренесуваат слики и/или видеа од
други деца, кои се со сексуално експлицитна содржина и кои сами ги
направиле?

9.8.

Дали во посебни околности (вклучително алтернативни интервенции)
горенаведените случаи (9.7.а-ѓ), иако фактички и правно утврдени, не се гонат
кривично и/или не водат до пресуда?

9.9.

Кои се правните последици од горенаведеното однесување(9.7.а-ѓ)?

9.10.

Дали националното право ги криминализира случаите ако децата:9
a.
сами произведуваат сексуална содржина?
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Доколку одговорите на Страните на Прашалникот за генерален преглед во однос на спроведувањето на
член 20 од Конвенцијата од Ланзароте (видете ги одговорите на прашање 16) се сè уште валидни, Ве
молиме упатете на нив. Во спротивно, Ве молиме ажурирајте ги одговорите во контекст на ова прашање.
8
Ова прашање во никој случај не имплицира дека ваквото однесување треба да биде криминализирано.
9
Ова прашање во никој случај не имплицира дека ваквото однесување треба да биде криминализирано.
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б.
в.
г.
д.
ѓ.

поседуваат сексуална содржина?
на своите врсници им дистрибуираат или пренесуваат сексуална
содржина која сами ја направиле?
на возрасни им дистрибуираат или пренесуваат сексуална содржина која
сами ја направиле?
на свои врсници им дистрибуираат или пренесуваат сексуална содржина
од други деца кои самите ја направиле?
на возрасни им дистрибуираат или пренесуваат сексуална содржина од
други деца кои самите ја направиле?

9.11. Дали во посебни околности и алтернативни интервенции горенаведените
случаи (9.10.а-ѓ), иако фактички и правно утврдени, не се гонат кривично и/или не
водат до пресуда?
9.12. Кои се правните последици од горенаведеното однесување(9.10.а-ѓ)?
Прашање 10.
Производство и поседување на слики и/или видеа направени од
деца со сексуално експлицитна содржина од страна на деца за
сопствена приватна употреба
10.1. За страните кои при усвојување на Конвенцијата, го задржале правото да
исклучат или изменат одредени одредби според член 20(3) алинеја 210
Какви мерки се преземени за да се обезбеди дека производството и/или поседувањето
слики/видеа со сексуално експлицитна содржина која децата сами ја направиле не се
криминализирани ако вклучуваат деца кои ја достигнале возраста утврдена со
примена на член 18(2) каде што овие слики и/или видеа се произведени или ги
поседуваат самите деца и за кои истите се согласни и се за сопствена приватна
употреба?
10.2. За страните кои при усвојување на Конвенцијата, не го задржале правото да
исклучат или изменат одредени одредби според член 20(3) алинеја 211
Дали националното право ги криминализира производството и/или поседувањето
слики/видеа со сексуално експлицитна содржина која децата сами ги направиле ако
вклучуваат деца кои ја достигнале возраста утврдена со примена на член 18(2) каде
што такви слики и/или видеа се произведени или ги поседуваат самите деца и со кои
истите се согласни и се за сопствена приватна употреба?
Прашање 11.

Став во законот кој се однесува на сексуално принудување
и/или изнудување помогнато со ИКТ

Како, според националното право, е регулирано сексуалното принудување и/или
изнудување помогнато со ИКТ на деца и/или други лица кои се поврзани со детето
претставено во форма на:
а.
слики и/или видеа со сексуална содржина кои сами ги направиле
б.
сексуална содржина која сами ја направиле
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Данска, Германија, Лихтенштајн, Руска федерација, Шведска, Швајцарија.
Албанија, Андора, Австрија, Белгија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Хрватска, Кипар, Чешка
Република, Естонија, Финска, Франција, Грузија, Грција, Унгарија, Исланд, Италија, Латвија, Литванија,
Луксембург, Малта, Република Молдавија, Монако, Црна Гора, Холандија, Полска, Португалија, Романија,
Сан Марино, Србија, Словачка, Словенија, Шпанија, „поранешна Југословенска Република Македонија“,
Турција и Украина.
11
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Прашање 12.

Правила за јурисдикција12

Ве молиме посочете кои правила за јурисдикција под кои услови важат за кривичните
дела погоре опишани (прашања 9-11) ако жртвата не била присутна во државата –
Страна во Конвенцијата кога кривичното дело било извршено или ако сторителот не
бил присутен во државата – Страна во Конвенцијата кога кривичното дело било
извршено.
Прашање 13.

Специјализирани единици/оддели/одделенија

13.1. Дали постојат специјализирани единици/оддели/одделенија кои се одговорни за
справување со сексуални кривични дела против деца, како наведените во овој
прашалник (видете ги прашањата 9-11):
а.
Во службите за спроведување на законот?
б.
Во обвинителството?
в.
Во судовите?
13.2. Ве
молиме
посочете
дали
постојат
специјализирани
единици/оддели/одделенија кои се одговорни за справување со сексуални кривични
дела против деца помогнати од ИКТ од страна на малолетни престапници.


Ве молиме посочете како специјализираните единици/оддели/одделенија
погоре наведени (во прашањата 13.1 и прашањата 13.2) се организирани (број
на вработени, структура, специјализација во области на ИКТ, итн.)?



Во однос на службите за спроведување на законот, ве молиме посочете дали:
а.
Постои опција за идентификување на жртвата?
б.
Постои активен придонес за сликовната база на податоци на Интерпол за
меѓународна сексуална експлоатација на деца (ICSE)? Доколку не постои,
зошто е тоа така?

Прашање 14.

Предизвици во фаза на кривично гонење

Со какви предизвици се соочуваат службите за спроведување на законот,
обвинителството и судовите за време на кривичното гонење на сексуални кривични
дела помогнати од ИКТ врз деца кои вклучуваат споделување на:
а.
Слики и/или видеа со сексуално експлицитна содржина направени од
самите деца?
б.
Сексуална содржина направена од самите деца?
Прашање 15.

Обука на професионален кадар

Дали со обуките за професионален кадар се опфатени кривичните дела посочени во
овој прашалник (прашања 9-11), како на пример со обуките за:
а.
Службеници за спроведување на законот (особено дежурни службеници
на пријавница)?
б.
Обвинители
в.
Судии?


Доколку опфаќаат, Ве молиме посочете информации во врска со обуката која
се нуди, наведувајќи дали се работи за задолжителна обука?
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Ве молиме при одговарање на прашањето земете ги предвид барањата наведени во член 25 од
Конвенцијата од Ланзароте
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Партнерства
Прашање 16.

Меѓународна соработка

16.1. Какви мерки се преземени за соработка со други Страни во Конвенцијата од
Ланзароте во однос на:
а.
Спречување и борба против сексуално принудување и/или изнудување
кое е резултат на споделување на слики и/или видеа со сексуално
експлицитна содржина направени од самите деца?
б.
Заштитување и обезбедување помош за жртвите на сексуално
принудување и/или изнудување кое е резултат на споделување на слики
и/или видеа со сексуално експлицитна содржина направена од самите
деца?
в.
Спроведување истрага и гонење на сексуално принудување и/или
изнудување кое е резултат на споделување на слики и/или видеа со
сексуално експлицитна содржина направени од самите деца?
16.2. Какви мерки се преземени за соработка со други држави – Страни во
Конвенцијата од Ланзароте во однос на:
а.
Спречување и борба против сексуално принудување и/или изнудување
кое е резултат на споделување на сексуална содржина направена од
самите деца?
б.
Заштитување и обезбедување помош за жртвите на сексуално
принудување и/или изнудување кое е резултат на споделување на
сексуална содржина направен од самите деца?
в.
Спроведување истрага и гонење на сексуално принудување и/или
изнудување кое е резултат на споделување на сексуална содржина
направена од самите деца?
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