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Основни карактеристики на
алтернативните мерки
• Кривични санкции што ги изрекува
судот

• Овозможуваат одбегнување и
замена на краткотрајните казни
затвор

• Се изрекуват за лесни кривични дела (пр. кривични
дела од областа на сообраќајот, имотни кривични дела)

• Само кон сторители кои за првпат
сторуваат кривично дело

• Сторителите остануваат во работен
однос, живеат со семејството, се
дружат со пријателите

Зошто одбегнување на затворот?
• Затворот не превоспитува туку
создава поголеми криминалци

• Краткотрајното затварање е штетно
за личноста и за семејството

• Затворите се скапи
• Затворите треба да се наменети за
повеќе пати осудувани лица
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Зошто алтернативни мерки?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Хуманизирање на казнувањето
Се потиснува присилата што ја носи
казната затвор
Лишување на сторителот од
слободното време наместо
лишување од слободата

Лицата кои за првпат сториле лесно кривично дело
заслужуваат втора шанса за да се вклопат во заедницата
Простување и прифаќање во заедницата наместо
жигосување и отфрлање
Развивање на чувство на
самоодговорност и самосвест кај
сторителот на кривичното дело
Активна улога на заедницата во
спроведување на санкцијата и
поправање на осуденото лице
Се води сметка за интересот на сторителот, оштетениот и
на заедницата
Економичност и исплатливост во однос на затворот

Видови алтернативни мерки
•
•
•

Општокорисна работа
Условна осуда со заштитен надзор
Куќен затвор
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ОПШТОКОРИСНА РАБОТА
•
•
•
•

Осуденото лице врши работи во
корист на заедницата
Работата е прилагодена на
способностите на осудениот
Работата се врши без надомест за
осудениот
Неопходна е согласност од осудениот

Примери:
• Ако стоматолог стори сообраќајна
незгода да му се определи вршење
бесплатно поправање заби определен
број часови
• На лице кое бесправно сечело шума да
му се изрече обврска за пошумување

УСЛОВНА ОСУДА СО ЗАШТИТЕН НАДЗОР
•
•
•

Сторителот на кривично дело останува на слобода
Судот му налага обврски,забрани или ограничувања
Надзор врз почитувањето на судската одлука врши
надлежен орган

Примери:
• Обврска за доквалификување
• Продолжување на лекување
• Продуктивно користење на
слободното време
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КУЌЕН ЗАТВОР
•
•
•

Изречената казна затвор се
издржува во домот на осудениот
На осудениот му се ограничува
движењето надвор од домот
Се изрекува на бремени жени,
доилки, стари лица и лица во тешка
здравствена состојба

ПОСЛЕДИЦИ ОД НЕИЗВРШУВАЊЕ НА
АЛТЕРНАТИВНАТА МЕРКА
•

Непочитувањето на обврските,
забраните или ограничувањата
содржани во судската одлука води
кон извршување на затворска казна

Извршување на алтернативните мерки
•
•
•
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Улога на заедницата
Однос кон жртвата
Влијание на
алтернативните мерки
врз сторителот

УЛОГА НА ЗАЕДНИЦАТА
•

•
•

Локалната заедница е клучен фактор
во извршувањето на мерките
• Криминалот настанува и се
разрешува во заедницата
• Алтернативните мерки се извршуваат
во соработка со локалната заедница
Изречената мерка за општокорисна работа се извршува
во јавни претпријатија и установи, хуманитарни
организации и сл.
Локалната заедница ја презема одговорноста за
превоспитување

ОДНОС НА СТОРИТЕЛОТ КОН ЖРТВАТА
•
•
•

Надоместување на сторената
штета на жртвата
Помирување со жртвата
Свест за последиците кон жртвата и
надомест на предизвиканата штета

ВЛИЈАНИЕ ВРЗ СТОРИТЕЛОТ
•
•
•
•

Прифаќање на одговорност за
стореното дело и штетата
Согледување на негативностите од
своите постапки кон заедницата
Изразено каење
Активно вклучување во заедницата
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