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Predgovor
Koalicijata "Site za pravi~no sudewe" (nacionalna kancelarija) i Sovetot za
prevencija na maloletni~ka delikvencija (Sovet) od Kavadarci, uviduvaj}i gi nedostatocite {to postojat vo krivi~no-pravniot sistem vo Republika Makedonija, osobeno od
aspekt na neprimenata na alternativnite sankcii i merki, go naso~i svojot interes tokmu
kon realiziraweto na dvegodi{niot proekt "Ulogata na zaednicata vo zamena na kaznata
zatvor#.
Ovoj izve{taj e rezultat na prvata faza od implementirawe na proektot. Osnovata na
koja se bazira Izve{tajot se realiziranite intervjua so pretstavnici na organite
nadle`ni za sproveduvawe na alternativnite sankcii i merki. Odgovorno lice za
koordinacija na proektnite aktivnosti, sproveduvawe na istra`uva~kiot proces,
analizirawe na dobienite podatoci i pi{uvawe na izve{tajot e g-a Marina Kova~i~,
Proekt koordinator.
Celiot ovoj proces be{e nesebi~no pomognat od g-a Vesna Stojkovska, Izvr{na
direktorka na Koalicijata, g. Lazar Nanev, Pretsedatel na Sovetot i g. Petre Mrkev,
Koordinator na Sovetot, bez ~ija pomo{ i podr{ka kako vo organizaciono rakovodewe na
proektot, taka i vo analizite na dobienite podatoci, ovoj trud nema{e da izgleda vaka.
^est ni e da se zablagodarime i na ~lenovite na rabotnata grupa: g. Qup~o Arnaudovski,
g-|a Gordana Bu`arovska, g-ca Stojanka Mir~evska, g. Dragi Celevski i g-ca Vesna
Stojkovska, za nivnite iscrpni komentari i nasoki na analiti~kiot proces i podgotvuvaweto na ovoj izve{taj.
Bi sakale osobena blagodarnost da izrazime na poddr{kata od Ministerstvoto za
pravda, kako i na Upravata za izvr{uvawe na sankcii, osnovnite sudovi, osnovnite javni
obvinitelstva, centrite za socijalna rabota, Zavodot za socijalni dejnosti i op{tinite
za podgotvenosta da odvojat vreme i izlezat vo presret pri realizirawe na sostanocite
i intervjuata.
I na kraj, posebna blagodarnost do Institutot za trajni zaednici (ITZ) i Agencijata na
Soedinetite Amerikanski Dr`avi za me|unaroden razvoj (USAID) za nivnata poddr{ka
na proektot, bez {to nesomneno }e be{e onevozmo`eno negovo realizirawe.

Traj~e PELIVANOV
Pretsedatel
Koalicija "Site za pravi~no sudewe#
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Metodologija
Istra`uvaweto na temata alternativni merki pretstavuva prva faza vo realizacijata
na dvegodi{niot proekt nasloven "Uloga na zaednicata vo zamena na kaznata zatvor#.
Proektot zapo~na vo mart 2006 godina i }e trae do mart 2008 godina. Vo periodot od april
2006 do septemvri 2006 godina be{e sprovedeno terenskoto istra`uvawe na celata
teritorija na Republika Makedonija. Imeno, stanuva zbor za intervjuirawe na pretstavnici
na osnovnite javni obvinitelstva, osnovnite sudovi, centrite za socijalna za{tita i
op{tinite, koi se smetaat za nose~ki organi vo primenuvaweto i praktikuvaweto na
alternativnite sankcii i merki kaj nas. Istra`uvaweto be{e sprovedeno vo gradovite vo
koi se nao|aat instituciite ~ii pretstavnici bea intervjuirani.

PRI^INI ZA SPROVEDUVAWE NA ISTRA@UVAWETO

Pri~inite poradi koi se odlu~ivme za sproveduvawe na proektot voop{to, i na vakvoto
istra`uvawe osobeno se ogledaat vo toa {to vo makedonskoto zakonodavstvo postojat mal
broj zakonski, podzakonski i drugi interni akti koi ja reguliraat specifi~nata problematika na alternativnite merki. Dopolnitelniot interes za analiza na implementacijata
na alternativnite merki proizleze od faktot {to javnosta mnogu malku ili voop{to ne e
zapoznaena so nivnata uloga, celite i aktivnostite kako del od kazneniot sistem. Edna od
pri~inite za takviot stav e toa {to, vo uslovite vo koi se nao|a na{ata dr`ava, malku
vnimanie se posvetuva na resocijalizacija i uspe{na reintegracija na osudenite lica. Zatoa,
preku ovoj izve{taj se predlagaat novi re{enija ili nov model na postavenost vo soglasnost
so op{toprifatenata praktika na implementacija na alternativnite merki. Pritoa, sekako
deka treba da se zemat predvid op{tite socio-ekonomski i politi~ki uslovi vo na{ata
dr`ava, kako i stavot i raspolo`enieto na javnosta.

CELI NA ISTRA@UVAWETO

Osnovna cel na istra`uvaweto e analiza na dosega{nata implementacija na alternativnite merki, so cel da se dojde do konkretni soznanija za nivnoto zna~ewe, na~inot
na nivno izvr{uvawe, ulogata na formalniot sistem vo procesot na nivnoto implementirawe, kako i vo uspe{noto ostvaruvawe na procesot na resocijalizacija na osudenite
lica. So postignuvaweto na celta, mo`e da se dojde do relevantni soznanija za implementirawe na alternativnite merki {to sozdava mo`nost da se prezemat soodvetni merki
za nivna po~esta primena. Vsu{nost, vrz osnova na teoretskite soznanija i istra`uva~kite
rezultati, krajna cel e da pridoneseme kon nivna pogolema afirmacija, kako i vrz osnova
na postojnata sostojba na makedonskiot kaznen sistem da dademe predlozi za menuvawe i
dopolnuvawe na pozitivnata pravna regulativa.
Taka, vo zavisnost od rezultatite na empiriskoto istra`uvawe, od strana na instituciite na sistemot mo`at da bidat prezemeni konkretni merki za dosledna primena na
zakonskite propisi i me|unarodnite standardi koi se odnesuvaat tokmu na alternativnite
merki. Od druga strana, istra`uva~kite rezultati }e ovozmo`at sozdavawe cvrsta osnova
9
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za inicirawe dopolnitelni proektni zada~i za zapoznavawe kako na stru~nata, taka i na
po{irokata op{testvena javnost za pozitivnite strani na alternativnite merki bidej}i
tie sozdavaat golemi mo`nosti za resocijalizacija na osudenite lica.

PREDMET

Predmet na istra`uvawe se alternativnite sankcii merki kako del od krivi~niot sistem
vo Republika Makedonija vo nivnata institucionalna, kadrovska i normativna postavenost.
Isto taka, predmet na istra`uvaweto se i objektivnite i subjektivnite kriteriumi kako
pokazateli vo definiraweto na klu~nite kriteriumi pri izborot na osudenite lica i
primena na soodvetna alternativna sankcija ili merka.
Pravnata regulativa e dopolnitelen predmet na empiriska razrabotka preku koja se
sogleduva normativnata postavenost na alternativnite merki, no i nedoslednostite i
slabostite koi se javuvaat pri nivnata implementacija.

PRIMEROK

Za postignuvawe na definiranite celi, vo ramki na primerokot bea vklu~eni pretstavnicite na formalniot sistem. Taka, intervju odnosno razgovor so odnapred podgotven
pra{alnik se vode{e so direktorot na Upravata za izvr{uvawe na sankcii, sudii pri
osnovnite sudovi vo Republika Makedonija, osnovni javni obviniteli, kako i so pretstavnici od centrite za socijalna rabota i od edinicite na lokalnata samouprava. Ovoj primerok
opfa}a 114 ispitanici i pretstavuva nameren primerok.
Brojot na ispitanicite spored soodvetnite organi e sledniov:

Faktori koi vlijaea na brojot na na realizirani intervjua bea ili nepodgotvenost
na nekoi od ispitanicite da izlezat vo presret na na{ite aktivnosti ili nenadejnite
odlo`uvawa i otka`uvawa poradi delovni anga`mani na ispitanicite. Isto taka, so
ogled na toa {to intervjuata vo eden del bea sproveduvani vo letnite meseci, odmorite
vlijaea nekoi od sredbite da ne se odr`at ili pak odlo`at.

OPERACIONALIZACIJA NA ISTRA@UVAWETO

Pribiraweto na empiriskite podatoci se vr{e{e so pomo{ na metodot na standardizirano intervju so pretstavnici na formalniot sistem vrz osnova na odnapred
podgotven pra{alnik. Pra{alnicite bea podgotveni za sekoj organ posebno. Taka, ima{e
posebni pra{alnici za osnovnite javni obviniteli, posebni za sudiite, za centrite za
10

Koalicija Site za pravi~no sudewe

C M Y K

C M Y K

Procenka na sostojbata so alternativnite merki vo Republika Makedonija

socijalna rabota, za op{tinite i za Upravata za izvr{uvawe na sankcii. Pra{alnicite
se sostoeja od pra{awa so otvoreni odgovori podeleni vo pove}e tematski celini.
Pra{awata bea raspredeleni na na~in {to ni ovozmo`ija da dobieme informacii za :
t
t
t
t
t
t
t

generalnite poznavawa ili zapoznaenosta so alternativnite sankcii i merki;
momentalnata praksa vo primena na ovie sankcii i merki;
postoe~kata regulativa;
specifikite na op{tokorisnata rabota i uslovnata osuda so za{titen nadzor;
sorabotkata so ostanatite organi;
organizacijata i kapacitetite;
ulogata na lokalnata zaednica.

Vo odnos na profilot na pretstavnicite na soodvetnite institucii, treba da se
napomene deka istite bea od redovite na stru~ni prakti~ari i menaxeri odnosno
direktori na organite. Taka, vo osnovnite javni obvinitelstva intervjuata bea
sprovedeni so javnite obviniteli ili nivni zamenici, vo osnovnite sudovi, intervjuirani bea ili pretsedatelite na sudovite ili sudii krivi~ari, vo centrite za
socijalna rabota intervjuirani bea ili direktorite ili nekoj pretstavnik od stru~niot
tim (socijalni rabotnici, pedagozi, psiholozi ili pravnici), vo op{tinite intervjuirani bea ili sekretari na op{tini, ili rakovoditeli na pravnite slu`bi, i na kraj, vo
Upravata za izvr{uvawe na sankcii, intervjuiran be{e porane{niot direktor, a razgovor be{e sproveden so aktuelnata direktorka.
Vo tekot na istra`uvaweto se koriste{e i metodot na kvantitativna i kvalitativna
analiza na sodr`ina na osnovnite zakonski akti koi ja reguliraat normativnata
postavenost na alternativnite merki kako relevanten izvor na podatoci. Preku
analizata na tie odredbi mo`e da se sogledaat slabostite i nedoslednostite vo
nivnata primena, kako i otstapuvawata od propi{anite normativi.
Pokraj gorenavedenoto, pri analiza na podatocite i podgotvuvaweto na izve{tajot bea
koristeni i statisti~ki podatoci so koi raspolagaat nekoi od instituciite, prethodni
istra`uvawa, publikacii na soodvetnata ili temi sli~na na ovaa.
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Rezime
Ona {to se slu~uva so krivi~no-pravnite sistemi vo svetot e tendencijata na
priklonuvawe (nekoi zemji pove}e, nekoi pomalku) kon s¯ pomalku represivni, a pove}e
restorativni sistemi. Logikata zad vakviot re~isi 40-godi{en razvoj e vo
sogleduvaweto deka represivnite i retributivni sankcioni sistemi ne se pokaale
kako korisno sredstvo za prevencija od kriminalot. Vakviot razvoj na nastanite vo
svetot svoja refleksija dobiva i kaj nas, vo na{iot krivi~no-praven sistem koj postepeno
se naklonuva kon restorativnosta, {to se ogleda vo novinite vovedeni vo krivi~nopravnite propisi. Na{iot krivi~en zakonik se karakterizira so bogat sistem na
krivi~ni sankcii i {iroki monosti za nivno kombinirawe so cel da se namali
represivnosta i da se ograni~i primenata na zatvorot. Me|utoa, ona {to nedostasuva
ili {to pravi vakvata konstatacija da ostane samo vo teorijata e tokmu neprimenuvaweto
na monostite {to gi nudat zakonite. Vo dopolnenie na prethodnovo, vo odnos na
pri~inite koi naj~esto se spomenuvani za neuspe{nosta na krivi~no-pravnite sistemi
i sledstveno na toa ukauvaat na potrebata od primena na drugi, alternativni na~ini
na postapuvawe kako so kriminalot voop{to se: visok procent na bagatelen kriminal,
odnosno visok procent na storeni polesni krivi~ni dela za koi i sankcijata/kaznata e
poniska (naj~esto zatvorskata kazna e do tri godini); relativno konstanten profil na
storiteli na krivi~ni dela (tuka gi isklu~uvame organiziranite formi na kriminal);
~esto izrekuvawe na kratkotrajni kazni zatvor koi se pokaani kako neuspe{ni, no
sepak se primenuvaat i ponatamu; zgolemuvawe na recidivizmot i drugo.
Ramkite vo koi e neophodno da se napravat promeni so cel alternativnite na~ini na
postapuvawe so storitelite na krivi~ni dela da zaiveat se: zakonodavni (kade
momentalno ne postoi precizna zakonska ramka, nitu detalna podzakonska ramka za
operacionalizirawe na alternativnite sankcii i merki); neefikasnost na sudstvoto;
neuspe{nost na centrite za socijalna rabota da odgovorat na potrebite, osobeno vo
odnos na postpenalnata za{tita (a so ogled na toa deka ovie merki ne se nitu sudski
izre~eni, nitu predloeni od obvinitelstvoto razbirliva e nivna totalna pasivnost
vo odnos na alternativnoto sankcionirawe); indiferentna, zatvorena i neinformirana
lokalna zaednica; politi~kata volja za obezbeduvawe uslovi i ovozmouvawe ovie
merki da zapo~nat so primena, e na osobeno nisko nivo.
Tokmu zatoa, Koalicijata Site za pravi~no sudewe, obezbedena so prethodnoto
iskustvo vo inicirawe na institucionalni reformi, svesna za pasivnosta vo odnos na
prethodno postoe~kite zaklu~oci i rezultati od inicijativite od pred tri godini,
pasivnosta vo odnos na zaivuvaweto vo praksata na zakonskite promeni od 2004,
neefikasnosta na Centrite za socijalna rabota, ignorantskiot odnos na lokalnata
zaednica (op{tinata), se re{i da prezeme inicijativa i da ja oceni sostojbata na terenot
vo pogled na poznavawata, postoeweto i primenata na alternativnite sankcii i merki.
Za taa cel bea sprovedeni 94 intervjua so pretstavnici na relevantnite organi gledani
od aspekt na implementacijata na alternativnite merki.
Ona {to moe nakratko da se zaklu~i e deka alternativnite sankcii i merki kaj nas
ne se primenuvaat. Isklu~ok se edinstveno izre~enite dve merki op{tokorisna rabota,
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edna uslovna osuda so za{titen nadzor i edna uslovno prekinuvawe na vodewe na
krivi~na postapka, {to e daleku od ona {to bi pretstavuvalo iskoristuvawe na
monostite koi ovie sankcii i merki go nudat.
Nedostatocite vo osnova moat da bidat grupirani na nekolku nivoa, na nivo na
politika, poto~no nedostatok od istata {to }e bide vo funkcija na vospostavuvawe
efikasen sistem i obezbeduvawe uslovi istiot adekvatno da funkcionira; nepotpolna
pravna ramka; nedefinirani nadlenosti i mehanizmi za sproveduvawe na
alternativnite sankcii i merki; nepostoewe soodvetna organizaciona struktura;
nedovolno educiran kadar; nedostatok od finansiski sredstva, i osobeno zna~ajno,
neinformirana javnost.

14

Koalicija Site za pravi~no sudewe

C M Y K

C M Y K

Procenka na sostojbata so alternativnite merki vo Republika Makedonija

Glava 1

PRETHODNI ZABELE[KI
ZA ALTERNATIVNITE MERKI
Koga se spomenuvaat termini kako krivi~ni dela, kriminal, kriminalci, ubistvo,
siluvawe, kraba, tepa~ka i sli~no, mo{ne ~esto prvata asocijacija e zatvorot. Prvata
refleksija na prekr{uvawe na odredeni normi, makar i moralni, e kaznata, a naj~esto
zatvorot. Sepak, iako odminuvaat denovite na isklu~itelnata upotreba na zatvorot,
istata e neodminliv del na kaznenite politiki na dravite. Duri i prethodno, vo
primitivnite op{testva, retributivnosta bila beleg na kreativnosta vo retributivniot
na~in na kaznuvawe (sakatewe, palewe, besewe, igosuvawe i sli~no) za storenoto zlo.
Takvata surova kreativnost podocna be{e zameneta so civilizaciski ponapredniot
oblik i pomalku (vo sporedba so prethodnite) retributiven oblik na kaznuvawe zatvorot. Evolutivno gledano, zatvorot kako rigidna, retributivna i naj~esto
primenuvana kazna vo kaznenite politiki na dravite poleka (iako ne celosno)
odminuva, ili barem vo golema mera se ublauva. Novite civilizaciski tekovi,
humaniziraweto na instrumentite na pravdata, prifa}aweto na novite univerzalni
pravila na igra posveteni na za{titata na ~ove~koto dobro i dostoinstvo naveduvaat
novi, soodvetni na ovie tekovi i na~ini na reagirawe kon prekr{itelite na zakonite.
Op{testvenata evolucija pravi premin od op{testva karakterizirani so represivno
sankcionirawe kon op{testva so restitutivno sankcionirawe1. Tokmu tuka ja gledame i
vovednata igra i zasnovanost na alternativnite merki ili supstitutite na zatvorot.

1.1. ZO[TO ALTERNATIVNI MERKI?
Iako kritikite na zatvorskite kazni postojat u{te odamna, sepak, zatvorot e edna od
naj~esto primenuvanite kazni, nezavisno za kakvi krivi~ni dela stanuva zbor. Mo{ne
~esto istaknuvaniot stav deka kolku po strogi kazni postojat, ili kolku pogolem broj
zatvorski kazni se izre~eni, tolku pomal kriminal i pomalku kriminalci }e postojat.
Ova bi zna~elo deka so zatvoraweto vsu{nost se izoliraat (od op{testvoto) opasnite
pripadnici na zaednicata. Me|utoa, nivnoto zatvorawe ne e kone~no, ovie lica eden
den }e izlezat na sloboda i povtorno }e se vratat vo zaednicata. Pra{aweto {to se
postavuva tuka e, kako ovoj pat zaednicata }e se spravi so ovie nejzini ~lenovi?
Spored statistikite na Me|unarodniot centar za zatvorski studii od London, denes
vo svetot ima okolu 9 milioni zatvorenici2. Kritikite se osvrnuvaat kako na samata
priroda na kaznata zatvor i celta {to saka da se postigne so nea, taka i vo odnos na
ekonomskiot aspekt od nejzinata primena. Imeno, ve}e podolgo vreme teoreti~arite,
1
2

Seamus Breathnach, Emile Durkheim On Crime and Punishment, p.19, Dissertation.com, USA, 2002.
Roy Walmsley, World Prison Population List, International Center for Prison Studies, Kings` College London, 2006. Vo
Makedonija od 2,04 milioni `iteli - 2026 se zatvorenici, Albanija od 3,15 milioni `iteli - 3491 se
zatvorenici, Bugarija od 7,72 milioni `iteli - 11436 se zatvorenici, Kosovo od 1, 9 milioni `iteli - 1199
se zatvorenici, Crna Gora od 680000 `iteli - 734 se zatvorenici, Slovenija od 2,0 milioni `iteli - 1171
se zatvorenici.
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osobeno prakti~arite, ukauvaat na protivre~nostite {to se sogledani vo pogled na
primenata na kaznata zatvor. Tuka spa|aat i sogleduvawata na Obedinetite nacii koi
u{te vo 80-te godini ukaaa na nesoodvetnosta na institucijata zatvor kako sredstvo
za ostvaruvawe na celta na sankcioniraweto i na potrebata od iznao|awe alternativni
re{enija za sankcionirawe3.
Dokolku odredeni institucii, mehanizmi ili sredstva, ne gi ostvaruvaat celite za koi
prvobitno bile zamisleni, ne zasluuvaat po sekoja cena da opstojuvaat. Neverbata potkrepena so praktikata na nesoodvetna resocijalizacija i reintegracija na zatvorenicite
e tokmu ona {to ovaa sankcija ja pravi nesoodvetna za golem broj osudeni lica.
Nekoi od karakteristikite na zatvorot {to se kritikuvaat se odnesuvaat na:
- te{kotiite {to postojat pri resocijalizacijata koja bara odredeno lice da se
vrati na praviot pat, koe na sloboda }e se odnesuva po merka na op{testvoto, pri
{to tretmanot na prevospituvawe se odviva vo ramki na totalna nesloboda i
ograni~enost4;
- vlijanieto (ili kako {to nekoi ja narekuvaat infekcijata) na zatvorskata subkultura
ili kriminalizacijata, t.e. ulogata na zatvorot da ra|a podobri i tehni~ki poobu~eni
kriminalci. Ova osobeno koga stanuva zbor za obuka ili kriminalna edukacija na
prvoprestapnicite ili lica osudeni za lesni krivi~ni dela5;
- prenatrupanosta na zatvorite e edna od kritikite koja vo najgolema mera se zema
kako argument za neefikasnosta na zatvorot od aspekt na pravata i slobodite {to
treba da bidat obezbedeni od strana na dravata za zatvorskata kazna da gi obezbedi
humanosta i za{tita na dignitetot na licata podloeni na nejzino izvr{uvawe;
- visokite tro{oci na dravata za odruvawe na zatvorskite institucii, kako i za
tro{ocite za zatvorsko izvr{uvawe na kaznite6;
- post zatvorskata op{testvena stigma za porane{nite zatvorenici i nivnata nemonost (vo najgolem broj slu~ai) da se reintegriraat vo slobodnoto op{testvo7; itn.
Spored posledniot Izve{taj na Sovetot na Evropa za sostojbata vo zatvorite vo
Republika Makedonija, zatvoreni~kata populacija belei porast, imeno, vo 2002 godina
brojot iznesuval 1248, vo 2003 - 1598, 2004 - 1747 i vo 2005 - 2256, 2006 - 2201
zatvorenici8. Samo vo zatvorot Idrizovo, vo koj e smestena 60% od zatvoreni~kata
populacija, 55.6% bile recidivisti, a 44.4% prvoprestapnici9. Ova nesomneno ukauva
deka popravaweto i rehabilitacijata na zatvorenicite vo zatvorskite uslovi se

3

[esti kongres na Obedinetite nacii za prevencija od kriminal i tretman na storitelite, Deinstitucio
nalizacija i alternativi na zatvoraweto, Karakas, Venecuela, 25 avgust - 5 septemvri, 1980.
\or|i Marjanovi}, Makedonsko krivi~no pravo, op{t del, str.280, Prosvetno delo, Skopje, 1998; Miladin
Krstanovski, Kaznenata politika i uslovniot otpust, str.147, Makedonska revija za kazneno pravo i
kriminologija, Zdruenie za krivi~no pravo i kriminologija, UKD 343, god.12, br.2, 2005, Skopje.
5
Metodija Kanev~ev, Op{tokorisna rabota kako alternativa na kaznata zatvor, str.130, Makedonska revija
za kazneno pravo i kriminologija, Zdruenie za krivi~no pravo i kriminologija, UKD 343, god.12, br.2, 2005;
\or|i Marjanovi}, Makedonsko krivi~no pravo, op{t del, str.280, Prosvetno delo, Skopje, 1998.
6
\or|i Marjanovi}, Op{tokorisna rabota (Community work), str. 300, Bezbednost, XXXVII, br.3/97; Gordana
Buarovska, Alternativi na zatvorot, str.30, Studentski zbor, Skopje, 2003.
7
Osobeno ako se ima predvid deka tretmanot {to treba da bide obezbeden od strana na centrite za socijalna
rabota se sveduva na davawe ednokratna pari~na pomo{ (za onie lica koi }e ja pobaraat) ili vo isklu~itelni
situacii rabota so liceto i negovoto semejstvo (na barawe), {to vo praktikata isklu~itelno retko se slu~uva.
8
Uprava za izvr{uvawe na sankcii, Pregled na strukturata na krivi~ni dela na osudeni lica,noemvri 2006,
KPD Idrizovo - 1296, KPD Struga - 113, zatvor Skopje - 166, zatvor Bitola - 150, zatvor [tip - 255, zatvor
Tetovo - 114, zatvor Gevgelija - 77, zatvor Ohrid - 30 lica.
9
Valmslej Krinik, Pregled na sostojbata so zatvorite vo Makedonija, str.42, Sovet na Evropa, januari 2006.
4
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pokaala kako neuspe{na10. Dopolnitelen uslov e i ona {to go o~ekuva liceto po
zatvorot, vo zaednicata, na sloboda.
Eden od argumentite za prifa}awe na alternativnite sankcii i merki11, {to doa|a od
zemjite koi imaat praktika vo nivno primenuvawe, no imaat i kontinuirani analizi i
istrauvawa na temata, se odnesuvaat na tro{ocite na ~inewe. Imeno, se smeta deka
tro{ocite za odruvawe na zatvorite i onie {to se odvojuvaat za primenata na
alternativnite merki vo golema mera se razlikuvaat i toa od aspekt na poniski tro{oci
{to gi imaat alternativnite merki. Taka, vo 1997 godina vo [vedska ednodnevnite tro{oci
za izvr{uvawe na op{tokorisna rabota za eden osudenik iznesuvale 171 kruna (ili 1.139
denari), a eden den zatvor so najnisko obezbeduvawe iznesuval 1.198 kruni (ili 7.979
denari), a zatvor so najvisoko obezbeduvawe iznesuval 1.961 kruna (ili 13.060 denari)12.
Spored informaciite dobieni od Upravata za izvr{uvawe na sankcii momentalno
ne postoi ili ne e podgotvena analiza na tro{ocite odnosno ~inewe na eden osudeni~ki
den vo zatvor. Soglasno odredeni izjavi (dadeni od direktorite na nekoi od zatvorite),
visinata na ovaa suma, ne vklu~uvaj}i gi nadomestocite na vrabotenite vo ustanovite,
se dvii od 150-300 denari vo KPD Idrizovo, 1.100 denari vo zatvorot vo Ohrid, 800
denari vo zatvorot vo Bitola.13 O~igleden e disparitetot i nerealnosta na vakvite
tro{oci, {to isto taka be{e potvrdeno i od izvorot na podatocite. Ova ukauva deka
Upravata nema izgradeno metodologija za odreduvawe na cena na ~inewe za den zatvor
za osudenik {to izdruva kazna vo zatvor. Sekako deka postoeweto na vakva
metodologija za rabota na Upravata i na KPD bi im ja olesnila rabotata i planiraweto,
no istovremeno e i nunost gledano od aspekt na alternativnite merki, osobeno pri
nivna evaluacija i ocenuvawe na nivnoto ~inewe.

1.2. KRATKOTRAJNI KAZNI ZATVOR
Koga govorime za kaznenata politika kaj nas, nesomnen e faktot deka dominiraat
kratkotrajnite kazni zatvor.14 Spored pregledot za 2003 godina15, kratkotrajnite kazni
zatvor u~estvuvaat so mo{ne visok procent od vkupniot broj osudeni lica. Samo kaznata
zatvor do edna godina u~estvuva so nad 60% od vkupno osudenite lica.
Spored drugi podatoci, procentualnata zastapenost na kratkotrajnite kazni zatvor
do 1 godina vo 1998 u~estvuva so 9.2% od vkupniot broj zatvorski kazni, a do 3 godini so
9.5%. Vo 1999 i 2000 kaznite zatvor do 1 godina u~estvuvaat so duri 82%. Vo 2003
osudenite na kazna zatvor do 1 godina iznesuvaa 32%, a do 3 godini 48.5% od vkupniot
broj zatvorski kazni. Vo narednata 2004, kaznite zatvor do 1 godina bile 30%, do 3
godini - 41%, a vo 2005 toj procent iznesuva 28% do 1 godina i 38% do 3 godini16.

10

Qup~o Arnaudovski, Za{titen nadzor i alternativni sankcii vo konceptot na reforma na makedonskoto
kazneno zakonodavstvo, str.12, vo Eliminirawe na pre~kite za prakti~na implementacija na uslovnata
osuda so za{titen nadzor, 2002, Skopje.
11
Vo ponatamo{niot tekst }e bide koristen terminot alternativni merki.
12
Gordana Buarovska, Alternativi na zatvorot, str. 263.
13
Informacija od g-|a Lidija Gavrilovska, direktorka na Upravata za izvr{uvawe na sankcii.
14
Najniskata kazna zatvor iznesuva 30 dena.
15
Dragan Tumanovski, Ulogata na Vrhovniot sud vo kreiraweto na kaznenata politika vo Republika Makedonija, str.73, Makedonska revija za kazneno-pravo i kriminologija, Zdruenie za krivi~no pravo i
kriminologija, UKD 343, god.12, br.2, 2005, Skopje.
16
Statisti~ki pregled, 328, Prijaveni, obvineti i osudeni storiteli na krivi~ni dela vo 1998, polnoletni
i maloletni, Zavod za statistika na Republika Makedonija, 1999, Skopje, str.10; Soop{tenie 2.1.4.08 - 2003;
2.1.5.13 - 2004; 2.1.6.13 - 2005, Draven zavod za statistika na Republika Makedonija, Skopje. www.stat.gov.mk
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Vo odnos na kratkotrajnite kazni zatvor, teorijata i praksata govorat za nivna
nemonost da gi ostvarat celite na kaznuvaweto, nitu da vlijaat na osudenoto lice,
nitu da vlijaat i na ostanatite vo zaednicata, bidej}i ne zastra{uvaat so toa i ne
odvra}aat od storuvawe krivi~ni dela, ne popravaat bidej}i se premnogu kratki za da
moat da resocijaliziraat ili rehabilitiraat nekogo. Kritikite vo ovoj kontekst
naso~uvaat deka nitu generalnata, nitu specijalnata prevencija ne se ostvaruvaat. Isto
taka, Rezolucijata broj 17 od 1973 godina na Sovetot na Evropa govori za istiot fakt,
za zgolemuvawe na kratkotrajnite kazni zatvor, te{kotiite vo tretmanot i metodite za
prevencija na recidivizmot, tro{ocite vo odruvawe na penalnite institucii, efektite
na stigmatizacija, potrebata od aktivirawe na socijalnata gria i potreba od
namaluvawe na ulogata na zatvorot, kako i voveduvawe inovacii vo sistemot na poinakvi
formi na kazneno postapuvawe, osobeno so opredelen vid storiteli19.
[to se odnesuva do drugite vidovi sankcii {to se koristat kaj nas, osven zatvorot,
sudiite naj~esto izrekuvaat pari~na kazna i uslovna osuda20. Se ~ini deka toa e
repertoarot vo koj se dvii kreativnosta na sudijata.

17

Gordana Buarovska, Alternativi na zatvorot, str.306.
Ibid.
Rezolucija (73) 17, za kratkotraen tretman na vozrasni storiteli, Komitet na ministri, Sovet na Evropa,
13 april 1973.
20
Izre~eni uslovni osudi so za{titen nadzor: 1995 od vkupno 2463 uslovni osudi samo 4 se so za{titen nadzor,
vo 1996 od vkupno 2394 uslovni osudi samo 3 se so za{titen nadzor, vo 1997 od vkupno 1954 uslovni osudi so
za{titen nadzor nema niedna izre~eno, vo 1998 od vkupno 2347 uslovni osudi, samo 4 se so za{titen nadzor,
vo 1999 od vkupno 2648 uslovni osudi samo 3 se so za{titen nadzor i vo 2000 od vkupno 2440 uslovni osudi
samo 5 se so za{titen nadzor. Dragi Celevski, Uslovna osuda so za{titen nadzor, str.35 vo Eliminirawe
na pre~kite za prakti~na implementacija na uslovnata osuda so za{titen nadzor, Me|unaroden centar za
preventivni aktivnosti i re{avawe konflikti, septemvri, 2002, Skopje.
18
19
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I pokraj kritikite za zatvorot, zatvoraweto sepak ne e mono da se isklu~i, iako
pove}e od poznati se kampawite za abolicija na zatvorot21 koi gi preferiraat
alternativnite merki, re{avaweto na konflikti, restitucijata na rtvite, rabotata
vo korist na zaednicata kako na~ini na spravuvawe so kriminalot.22. Sepak, na osobena
kritika se podloni tokmu kratkotrajnite kazni zatvor za koi se smeta deka ne samo
{to e nevozmono da go resocijaliziraat (rehabilitiraat) liceto za tolku kratko vreme
i da ja postignat celta, tuku istovremeno doveduvaat do niza nus pojavi koi nesomneno
vo ogromna mera negativno vlijaat na zatvorenikot. Razoruvaweto na socijalnite odnosi,
duhovnite i moralni vrednosti, stigmatizacijata od strana na zaednicata, prekinuvawe
na vrabotuvaweto, prekinuvawe na vrskite so semejstvoto23, se samo del od ona {to za
kratko vreme zatvorot moe da go stori, osobeno za prvoprestapnicite i storitelite
na lesni krivi~ni dela. Dene{na tendencija e zatvorot da se koristi kako krajna opcija
- ultima ratio.

1.3. KARAKTERISTIKI NA ALTERNATIVNITE MERKI
Zemaj}i ja predvid ednata od celite na sankcijata - prevospituvaweto, nemonosta
ili ogromnite te{kotii pri ostvaruvawe na resocijalizira~kata (rehabilitira~kata)
uloga na zatvoraweto, kombinirani so visokiot procent na recidivizam, efektite od
post zatvoraweto, zakonskite monosti za alternativen na~in na sankcionirawe,
logi~ki vodi kon zaklu~okot deka poinakviot na~in na deluvawe e neophoden i vo
praksata. Oblicite na razli~en na~in na spravuvawe so kriminalot ne se nitu novina
nitu ne{to {to treba da se ~uvstvuva kako nametnato. Imeno, na~inite na koi deluvale
starite kulturi24, koi i denes postojat vo odredeni delovi od svetot moe da se kae
deka go pretstavuvaat zarodi{ot na deinstitucionaliziraniot na~in na spravuvawe so
prekr{uvawata, konfliktite i op{testvenite problemi25.
Alternativnite merki vo zakonodavstvata se pojavuvaat pri krajot na 20 vek i se
prifa}aat kako alternativen na~in na postapuvawe za polesnite krivi~ni dela preku
nadzor i tretman. Nivnata cel e da ja ostvarat, t.e. ispolnat celta na sankciite,
izbegnuvaj}i gi pritoa negativnite elementi {to se vrzani za zatvoraweto kako naj~esto
upotrebuvana sankcija.
Alternativnite merki gi opfa}aat deinstitucionaliziranite oblici na reagirawe,
resocijalizirawe i restituirawe na napravenata {teta. Tie moat da pretstavuvaat:
sankcii {to se realiziraat vo zaednicata26, merki {to moat da se primenat vo razli~ni
delovi od postapkata zapo~nuvaj}i so policijata i javniot obvinitel, prodoluvaj}i
vo procesot na donesuvawe presuda i vo procesot na izvr{uvawe na sankciite koi ne
prestavuvaat institucionalno li{uvawe od sloboda, tuku realizirawe na istite na
sloboda. Sporedbeno pretstaveno, toa bi zna~elo, namesto pritvorawe - opomeni ili

21

\or|i Marjanovi}, Vo potraga po alternativi za zatvorot, str.192, Godi{nik na Pravniot fakultet, Skopje;
Gordana Buarovska, Potreba od alternativni merki str. 19, vo Eliminirawe na pre~kite za prakti~na
implementacija na uslovnata osuda so za{titen nadzor, 2002, Skopje.
22
www.wikipedia.org, Vikipedia, Prison abolition movement.
23
Preporaka 1340 (1997) za socijalnite i semejnite efekti na zatvoraweto, Sovet na Evropa, 22 septemvri,1997.
24
Mark S. Umbreit, Marquette law Review, Restorative Justice in the 21st Century: A Social Movement full of opportunities
and Pitfalls, 2006.
25
[esti kongres na Obedinetite nacii za prevencija od kriminal i tretman na storitelite, Deinstitucionalizacija i alternativi na zatvoraweto.
26
Gordana Buarovska, Alternativi na zatvorot, str.47
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aktivirawe na diverzioni programi27; namesto obvinenie - odlouvawe na gonewe;
namesto kazna - restitucija, ograni~uvawe na prava, kompenzacija, uslovni osudi,
ograni~uvawe na slobodata, op{tokorisna rabota; namesto zatvor - usloven otpust,
ili sl28.
Aktueliziraweto na humanizacijata vo kaznuvaweto, me|u drugoto, rezultira{e i od
postoe~kite kritiki na kaznenata politika, neefikasnosta na zatvorskata kazna,
povratot, uslovite vo zatvorite i efektite {to so sebe gi nosat. Kaznuvaweto bez
izolirawe, ili otstranuvawe na storitelite na odredeni krivi~ni dela od vidnoto
pole na op{testvoto, e idejata {to dovede do pojava na alternativnite vidovi reagirawe
na odredeni kriminalni povedenija. Voveduvaweto na alternativnite sankcii vo
oblikot {to e denes poznat se pojavuva vo 50te i 60te godini na ovoj vek.
Alternativnite merki se sankcii, {to zna~i tie ne pretstavuvaat alternativa na
kaznuvaweto ili poto~no izbegnuvawe na kaznata, tuku eden od vidovite sankcionirawa
so koi se izbegnuva zatvorot kako kazna. Poto~no, so niv liceto se kaznuva t.e.
sankcionira, zavisno od toa koja alternativna merka }e bide izre~ena od strana na
sudot. Vakviot na~in na postapuvawe zna~i intervenirawe i na odreden na~in
modificirawe na na~inot na kaznuvawe preku izbegnuvawe na zatvorot, no ne i
izbegnuvawe na drugi obvrski, ispolnuvawe opredeleni uslovi, vozdruvawe od
odredeni raboti, nekakvi ~inewa ili ne~inewa, kontrola nad povedenieto i sl.29
Alternativnite merki deluvaat na na~in {to go ostavaat liceto vo zaednica, na sloboda,
kade so odredena pomo{ ili kontrola nad negovoto povedenie se nastojuva da ja razvie
svojata odgovornost i korisnost kon zaednicata30. Stanuva zbor za dvostrana odgovornost.
Ednata strana e pretstavena preku spremnosta na liceto da go popravi odnesuvaweto,
no od druga strana e i zaednicata i nejzinata odgovornost da gi otstrani faktorite,
vlijanijata {to predizvikale takvo povedenie.
Vo odredeni slu~ai zatvorot kako kazna pretstavuva soodvetno re{enie, me|utoa vo
golem broj slu~ai toa ne e soodvetna reakcija. Nezatvorska merka ili alternativna
merka vo mnogu situacii bi bila mnogu posoodvetna {to, sepak, zavisi od storitelot na
deloto, zakonodavstvoto, no i poznavawata i prifatlivosta na nezatvorskite ili
alternativnite merki od strana na sudovite i drugite organi involvirani vo procesot.
[to se odnesuva pak do li~nosta na storitelot, za da se primenat alternativnite
merki treba da stanuva zbor za nisko rizi~ni storiteli na krivi~ni dela, toa se onie
za koi se smeta deka rizikot od povtorno storuvawe na krivi~no delo e nizok i deka vo
odredeni slu~ai so merki na pomo{ i asistencija liceto }e gi zadovoluva op{testveno

27

Iako, zborot diverzija vo makedonskiot jazik ima i drugo zna~ewe, sepak vo ovoj kontekst nema da navleguvame vo monostite za soodvetno terminolo{ko precizirawe na ovie programi. Diverzijata ili odvra}aweto, se programi {to se primenuvaat vo slu~ai na sitni kazneni dela kade namesto formalna kaznena
procedura se pribegnuva kon merki na zaednicata..., \or|i Marjanovi}, Vo potraga po alternativi za zatvorot, str.200; ...diverzionite programi se vid alternativen na~in na postapuvawe {to pretstavuvaa skr{nuvawe od klasi~niot pravosuden sistem i prenesuvawe na sistemot na socijalna kontrola, odnosno pogolema
aktivnost na socijalnite slubi pri rabota so storitelite na krivi~ni dela. Krivi~nite sankcii se zamenuvaat so merki na gria, pomo{, medicinski merki i sl..., Oliver Ba~anovi}, Restorativna pravda so
poseben osvrt vrz posreduvaweto pome|u rtvata i storitelot, str.37, vo Eliminirawe na pre~kite za prakti~na implementacija na uslovnata osuda so za{titen nadzor, 2002, Skopje.
28
[esti kongres na Obedinetite nacii.
29
Gordana Buarovska, Alternativi na zatvorot, str. 228, 229.
30
Bishop and Schneider, Improving the Implementation of the European Rules on Community Sanctions and Measures:
Introduction of the new Council of Europe Recommendation, European journal of Crime and Criminal Justice, vol.9/3,
Marthinus Nijhoff, 2001.
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prifatenite standardi na odnesuvawe31. Vo toj kontekst, na primer, alternativnite
merki moat da se primenat za lica za koi spored karakteristikite ili nivniot profil,
karakteristikite i zakonskite obeleja na deloto, moe da im se izre~e ili se izrekuva
kratkotrajna kazna zatvor; da stanuva zbor za prvoprestapnici32; da stanuva zbor za
storiteli na polesni krivi~ni dela (opfateni se krivi~nite dela od malo zna~ewe,
t.e. lesniot ili bagatelen kriminal33); da postoi soglasnost na osudeniot da mu se izre~e
takva sankcija; da postoi soglasnost na o{tetenoto lice/rtvata (vo natamo{niot tekst
}e se koristi terminot rtva, iako doma{nite zakonski re{enija se koristi terminot
o{teten) da se izre~e takva sankcija. (Tokisko pravilo - 3.2.).
Pri implementacija na ovie merki, mora da se vodi smetka za pravata i slobodite na
storitelot, imeno, toj/taa ima pravo da se ali do relevantnite organi vo vrska so
primenata na ovie merki (3.6.); ima pravo na nadomest na {tetata vo slu~aj na
nepo~ituvawe na nekoe od zagarantiranite ~ovekovi prava i slobodi (3.7.). Kon ova
pravilo direktno se vrzani i pravilata {to se odnesuvaat na zabranata za vr{ewe
medicinski, psiholo{ki i drugi eksperimenti, po~ituvawe na dostoinstvoto na
storitelot; po~ituvawe na pravoto na privatnost na storitelot i negovoto semejstvo,
za{tita na podatocite sodrani vo dokumentacijata (dosie) na liceto i sl.
Instrumentite za realizirawe na celta na ovie merki se uslovite i obvrskite {to
mu se nametnuvaat na liceto, kako i nadzorot na koj e podloen. Sepak, mora da se
vnimava na toa {to pred primena na nekoja od alternativnite merki potrebno e da se
dobie soglasnost od strana na storitelot (pravilo 3.4.). Na toj na~in se obezbeduva
pretpostavkata deka liceto }e ja prifati i }e sorabotuva za poefikasno izvr{uvaweto
na merkata.
Su{tinata na ovie merki e popravawe na storitelot, otstranuvawe na pre~kite za
ponatamo{en produktiven i op{testveno prifatliv na~in na odnesuvawe. Sepak,
kaznuvaweto, isto taka, pretstavuva del od ovie merki bidej}i postoi vina kaj liceto
za storenoto delo, postoi sankcija, postojat obvrski {to mu se nametnuvaat i postoi
nadzor, no i merki na gria i pomo{ so koi se pomaga na liceto vo izvr{uvaweto na
alternativnite merki.
O~igledno e deka alternativnite merki iako pretstavuvaat eden aspekt na
restorativnata pravda, sepak pove}e se naso~eni kon storitelot na deloto otkolku kon
31

Rizi~ni storiteli se onie za koi se smeta deka povtorno }e storat krivi~no delo, t.e.pretpostaveni recidivsti. Na pr. licata {to koristat drogi, poto~no zavisnicite imaat pov}e {ansi da stanat recidivisti,
za razlika od licata {to ne koristat drogi, koi poradi nepostoe~kata zavisnosnost imaat pomalku {ansi
za istoto (iako ne se bez {ansa). Tokmu tuka, pogolemiot ili pomal rizik za recidivizam ja oblikuva sferata
na nadzor, t.e.kakov }e bide, dali e potreben posilen nadzor ili ne. Spored napravenite studii, intenzivniot i zasilen nadzor se pokaalo deka e poefikasen kaj visoko rizi~nite kategorii storiteli na krivi~ni dela, otkolku kaj ponisko rizi~nite. Imeno, istiot (intenzivniot) tretman, kaj visoko rizi~nite grupi
go namalil recidivizmot, dodeka istiot toj tretman kaj nisko rizi~nite grupi skoro i da ne go namalil, t.e.
kaj istite recidivizmot se zgolemil. Intenzivniot popraven nadzor (zatvorski uslovi) za nisko rizi~nite
storiteli e potpolno neefikasen. Tie se uslov za gubewe na nisko rizi~nite faktori koi dovele do storuvawe na deloto i nivno pretvorawe na povisoko rizi~ni faktori (socijazlizacija so visoko rizi~nite
storiteli na krivi~ni dela, kriminalna infekcija, gubewe na rabotnoto mesto, prijatelite, obvrskite, a
o~ekuvaweto deka posle izleguvaweto zaednicata }e go/ja pre~eka so {iroko otvoreni race e malku verojatna) Lowenkamp, Latessa, Understanding the Risk Principle: How and Why Correctional Interventions can Harm LowRisk Offenders, Topics in Community Corrections, 2004. www.nicic.org/Library/period266.
32
Iako i vo na{iot zakonski tekst eden od uslovite za izrekuvawe op{tokorisnata rabota e da stanuva zbor
za prvoprestapnik, sepak, prethodnata osuduvanost ne sekoga{ e vistinski otenitelna okolnost kaj novoto
krivi~no delo, odnosno prethodnoto delo ne zna~i deka go pravi novoto krivi~no delo od poteok oblik.
33
Arnaudovski, Buarovska, Celvski, Nanev, Strategija za implementacija na alternativnite merki, str.64,
SPPMD, Skopje, 2004.
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rtvata na deloto. Najverojatno bidej}i se veruva deka so vakviot pristap pogolemi se
{ansite na popravawe na samiot storitel, spre~uvawe istiot da vr{i krivi~ni dela,
kako i namaluvawe na recidivizmot.
Iako alternativnite merki glavno se naso~eni kon storitelite na krivi~ni dela,
sepak, teoretski, ulogata na rtvata ne ja zanemaruvaat. Ovie merki nastojuvaat
su{tinski da go promenat i odnosot pome|u storitelot i rtvata pred s¢ preku
vospostavuvawe komunikacija pome|u niv i razre{uvawe na nastanatiot konflikt, preku
aktivirawe na ulogata na rtvata vo procesot na predlagawe i izrekuvawe na
alternativnite merki, otstranuvawe na posledicite, obe{tetuvawe na rtvata i
obezbeduvawe na adekvatna za{tita. Za{titata ne se odnesuva edinstveno za vreme na
vodewe na postapkata, tuku i po zavr{uvawe na istata. Stanuva zbor za za{tita kako vo
postapkata, taka i od storitelot34.
Vo odnos na organite za implementacija na merkite, pokraj javnite obvinitelstva i
sudovite, najgolemiot teret go nosat centrite za socijalna za{tita. Tuka se gleda
poinakviot oblik na reagirawe i izvr{uvawe na merkite. Nadzorot i griata {to mu
se obezbeduvaat na liceto pri izvr{uvaweto na alternativnite merki se vo nadlenost
na specijalni organi, koi se pomalku represivni i pred s¢ orientirani i motivirani od
drugi aspekti. Ovie specijalni slubi kaj nas (za sega) se centrite za socijalna rabota.
Vo drugi zemji postojat t.n. probaciski slubi, vo nekoi dravi se vklu~eni i
policiskite organi, vo nekoi pak postojat volonteri koi gi sproveduvaat istite i sl.
Ova ukauva deka spektarot na monosti {to go pruaat ovie merki e ogromen i vo
nekoi zemji ve}e postoi dobra praksa i pozitivni rezultati od nivnoto izvr{uvawe.
Deinstitucionalniot oblik na reagirawe se gleda i vo vklu~uvawe na zaednicata vo
izvr{uvaweto na alternativnite merki. Tuka pred s¢ gi zemame predvid edinicite na
lokalnata samouprava ili op{tinite i itelite na taa op{tina. So ogled na kritikite
kon retributivnosta vo kaznuvaweto i zatvoraweto, s¢ poza~esteni se mislewa za
socijalnata kontrola na kriminalot kako nov na~in na spravuvawe i spre~uvawe na
kriminalot vo zaednicata35. Isto taka, so ogled na faktot {to zatvorite ne nudat
soodvetni uslovi za razvoj i gradewe na zdravi naviki i zdravi vrednosti, a sepak se
institucii koi produciraat rehabilitirani gra|ani, neodminlivo e da se stavi akcent
na zaednicite kade ovie lica se vra}aat. Postojat razmisluvawa vo soglasnost so koi
tokmu zaednicata vo prv plan bila pri~initel na sozdavawe okolnosti od koi proizleglo
kriminalno povedenie na poedinecot, i zaednicata e mestoto kade poedinecot }e se
vrati po izolacionoto rehabilitirawe vo zatvor36. Tokmu vakviot stav e poddr{ka na
idejata deka zaednicata treba da u~estvuva vo popravawe na odnesuvaweto na liceto, da
se nadomesti {tetata kako na direktnata rtva, taka i na samata zaednica i vo prevencija
na kriminalot. Me|utoa, toa istovremeno podrazbira i spremnost na zaednicata da
u~estvuva, poto~no da bide eden od nose~kite faktori na resocijalizacijata i
reintegracijata na ovie lica - ~lenovi na tokmu taa lokalna zaednica.

34

Arnaudovski, Buarovska, Celvski, Nanev, Strategija za implementacija na alternativnite merki, str.35-38.
Gordana Buarovska, Alternativi na zatvorot, str.48.
36
Vesna Nikolic-Ristanovic, Restorativna pravda, kaznivanje i zrtve, Alternative zatvorskiom kaznama, Fond otvoreno drushtvo,
Beograd, 2005; Vakvite stavovi mo`at isto taka da se najdat i vo: Tony Marshall, Restorative Justice: An Overview, p 5, London: Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999; Howard Zehr, Changing Lenses: A New Focus for
Crime and Justice, p 181, Scottdale, Pennsylvania; Waterloo, Ontario: Herald Press, 1990; Burt Galaway and Joe Hudson,
Criminal Justice, Restitution and Reconciliation. Monsey, NY: Criminal Justice Press., 1990.; etc. source: www.restorativejustice.org
35
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Glava 2

PRAVNA RAMKA NA
ALTERNATIVNITE MERKI
2.1. ME\UNARODNI DOKUMENTI
Me|unarodnata ramka so koja zapo~na da se prodlabo~uva i pred s¯ oblikuva
sovremeniot sistem na alternativni merki se zacvrsti vo 1980 na VI Kongres na
Obedinetite nacii (Karakas) odran od 15 do 5 septemvri, koga so donesenata Rezolucija
se afirmira{e potrebata od proaktiven odnos, po{iroka primena i razvoj na novi oblici
na ovie merki. Takviot stav na nivo na ON prodoli i se potvrdi i na narednite Kongresi,
VII Kongres na ON vo Milano (26 avgust-6 septemvri 1985), VIII Kongres na ON vo Havana
(27 avgust-7 septemvri 1990). Tokmu na ovoj VIII Kongres bea utvrdeni osnovnite,
standardni i minimalni pravila na postapuvawe, koga stanuva zbor za nezatvorskite
merki, a pretstaveni preku t.n. Tokiski pravila37.
Tokiskite pravila pretstavuvaat paket od osnovni principi ili na~ela za primena
na nezatvorskite merki38. Kon ovoj paket na~ela se vklu~eni i minimalnitee garancii
nameneti za licata na koi ovie merki im se izrekuvaat39. Celta na nezatvorskite merki,
t.e. alternativite na zatvorot, e pogolema individualizacija na sankcijata vo soglasnost
so profilot na liceto, {to doveduva do soodveten i poefikasen sistem na
sankcionirawe. Edno od mo{ne zna~ajnite pravila e zabranata od diskriminacija na
osudenoto lice po koj bilo osnov40, vo koj bilo del od postapkata. Vo ovoj kontekst se
bara od dravite da obezbedat uslovi za ednakov tretman pri primena na nezatvorskite
merki. Sekako, ova ne ja iscrpuva sodrinata na ovie pravila. Vo paketot pravila se
vklu~eni odredbi koi obezbeduvaat pogolemo u~estvo na zaednicata vo ovoj proces,
baraat pogolema odgovornost i vklu~enost na samite lica podloni na ovie merki vo
celiot proces na nivno izvr{uvawe, vodat smetka za pravata na rtvite, bezbednosta
na op{testvoto/zaednicata i prevencijata od kriminal.
Ovie merki vo soglasnost so pravilata moat da se primenat vo razli~ni fazi od
postapkata, na pr. vo istrana postapka i toa od strana na policijata i obvinitelstvoto,
vo fazata na vodewe na postapkata od strana na Sudot, vo fazata na izvr{uvawe na
merkata ili vo fazata po otsluuvawe na odreden period od zatvorskata kazna.
Edno od pravilata se ~ini kako da ja relativizira nivnata obligatornost koga
utvrduva deka pri nivnata primena mora da se vodi smetka i za socijalnite, ekonomskite
37

http://www.un.org/documents/ga/res/45/a45r110.htm
Terminot nezatvorski merki se odnesuva na onie sankcii koi mu se izrekuvaat na liceto {to e osomni~eno,
obvineto ili osudeno, a ne vklu~uvaat zatvorsko li{uvawe od sloboda.
39
Minimalnite garancii se odnesuvaat na pravata i slobodite {to treba da gi uivaat ovie lica, nezavisno
vo koj del na postapkata se primenuvaat nezatvorskite merki.
40
Praviloto 2.2. eksplicitno gi naveduva slednive osnovi na diskriminacija: rasa, boja, pol, jazik, religija,
politi~ko ili drugo mislewe, nacionalno ili socijalno poteklo, sopstvenost, ra|awe ili drug status.
38
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i politi~kite okolnosti vo dravite, {to vsu{nost ostava na dravite da rabotat na
nivnoto ostvaruvawe. Ovie pravila ne im se nametnuvaat na dravite, t.e. ne se
obligacioni, no preku postavuvawe ramka na prifatlivi i dobri principi i praktiki,
ostavaat dravite da go organiziraat sistemot na nezatvorski merki i da go usoglasat
svoeto zakonodavstvo so univerzalnite trendovi.
Aktivnostite vo ovaa sfera ne go odminaa nitu Sovetot na Evropa. Taka, vo 1992
Komitetot na ministri ja usvoi Preporakata (92) 16 so koja se utvrdija Evropskite
pravila za alternativni sankcii i merki primenuvani vo zaednicata i vo 2000
Preporakata (2000) 22 za podobruvawe na primenata na evropskite pravila za merkite
i sankciite primenuvani vo zaednicata41.
Evropskite pravila gi ureduvaat najzna~ajnite aspekti od primenata na
alternativnite sankcii i merki zapo~nuvaj}i so pravnite ramki na nivnoto definirawe,
primena i izrekuvawe, sudskata garancija i albenata postapka, po~ituvawe na
osnovnite prava i slobodi bez ograni~uvawe onaka kako {to se predvideni vo
instrumentite za nivna za{tita (so isklu~ok na onie ograni~uvawa koi se neophodni, a
koi proizleguvaat od izre~enata sankcija ili merka), postoeweto soglasnost od strana
na storitelot, u~estvoto na zaednicata i dr. Evropskite pravila gi postavuvaat
standardite za nivna efikasna i pravilna primena. Podocnenata Preporaka od 2000
godina, e donesena so cel da se preispita ulogata {to ovie sankcii i merki ja imaat vo
kaznenata politika na zemjite ~lenki, da se sogleda nivnata efikasnost, odnosno da se
sogleda primenata na Evropskite pravila vo zemjite ~lenki. Ovaa Preporaka e rezultat
na praksata na zemjite vo primena na ovie merki i sodri preporaki za nadminuvawe na
te{kotiite so koi se soo~ile dravite vo primena na istite. Ovie dva se osnovnite
(iako ne edinstveni) dokumenti na nivo na Sovetot na Evropa koi gi postavuvaat
minimumot standardni na~ela i vode~ki principi pri koncepirawe i instrumentalizirawe na politikite na dravite vo nasoka na gradewe efikasni sistemi na
alternativno (nezatvorsko) sankcionirawe.

2.2. DOMA[NO ZAKONODAVSTVO
Koga stanuva zbor za kaznuvaweto vo Republika Makedonija, osnovnata cel vo
soglasnost so Krivi~niot zakonik e spre~uvawe storitelot da vr{i krivi~ni dela,
negovo prevospituvawe kako i vospitno vlijanie (zastra{uvawe) na drugite da ne vr{at
krivi~ni dela. Spored na{eto krivi~no zakonodavstvo42, vo ramki na kaznite {to moat
da se izre~at, vklu~eni se zatvorot, pari~nata kazna, zabranata za vr{ewe profesija,
zabranata za upravuvawe so motorno vozilo, proteruvawe na stranec. Me|utoa, vo ramkite
na sankcii, pokraj kaznite postojat i merkite za bezbednost, vospitnite merki kaj
maloletnicite i alternativnite merki. So promenite vo Krivi~niot zakon vo 2004
godina se dopolni sistemot na sankcii kade kako poseben vid se vovedoa alternativnite

41

Pokraj ovie za koi moe da se kae deka se osnovni dokumenti, na nivo na Sovetot na Evropa bea doneseni
i red drugi dokumenti koi go oformuvaat kontekstot {to go opfa}aat alternativnite merki. Me|u drugite,
tuka gi vklu~uvame slednive: Rezolucijata (73) 17 za kratkotraen tretman na vozrasni lica, Rezolucijata
(73) 24 za rabota vo zaednicata i grupna rabota so osudeni lica, Rezolucija (76) 10 za odredeni alternativni
kaznivi merki na zatvorot, Preporakata 1934 (97) za socijalnite i semejnite efekti od zatvoraweto, Preporakata (83) 7 za u~estvo na javnosta vo kreirawe na kriminalnite politiki, Preporaka (85) 11 za polobata na rtvata vo krivi~noto pravo i postapka, Preporaka (87) 21 za pomo{ na rtvite i prevencija od viktimizacija, Preporaka (97) 12 za implementacija na sankciite i merkite, Preporakata (99) 19 za medijacija vo krivi~nata materija.
42
Zakon za izmeni i dopolnuvawe na Krivi~niot zakonik, Sluben vesnik na Republika Makedonija br.19/2004.
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merki43. Iako ne e potpolna novina, so ogled na faktot {to nekoi od niv postoeja i
porano44, sepak, nivnoto klasificirawe kako alternativni merki i zgolemuvawe na
nivniot broj nesomneno ukauva na ublauvawe, humanizirawe i redefinirawe na
kaznenata politika i afirmirawe na konceptot na ~ovekovi prava i slobodi vo sistemot
sankcii vo Republika Makedonija.
Taka, porane{nite uslovna osuda, uslovna osuda so za{titen nadzor i sudskata
opomena ili t.n. opomenbeni sankcii45, denes se dopolneti i pretstaveni preku sistemot
alternativni merki vo koi se vklu~eni i uslovnoto prekinuvawe na krivi~nata postapka,
op{tokorisnata rabota i ku}niot zatvor 46. Ovie merki go oformuvaat paketot
alternativi na zatvoraweto. Sepak, na{eto zakonodavstvo poznava i drugi vidovi
alternativno postapuvawe. Taka, osven vo sudskata postapka, koga sudot moe da odlu~i
(zemaj}i gi predvid site okolnosti) da go odloi izvr{uvaweto, da go odloi
izrekuvaweto na presudata ili pak da ne izre~e nikakva sankcija, postojat i drugi
instituti. Kon ovie se nadovrzuvaat i odredbite za osloboduvawe od kazna poradi
otstranuvawe na {tetnite posledici, uslovno prekinuvawe na postapka, prekinuvawe
na vodewe na postapka, pari~nata kazna, garancijata, vetuvaweto storitelot da ne go
napu{ta prestojuvali{teto i sl.
Moe da se kae deka vo na{eto krivi~no zakonodavstvo postojat golem broj instituti,
varijanti i oblici na kaznuvawe na storitelite na krivi~ni dela koi iako ne se
inkorporirani vo sistemot alternativni merki, sepak gi nosat belezite tokmu na vakviot
na~in na reagirawe kon kriminalot. Sepak, vo ovoj kontekst }e se zadrime na onie
alternativni merki predvideni so glava ~etvrta od Krivi~niot zakonik.
Generalno koga zboruvame za alternativnite merki kaj nas, stanuva zbor vsu{nost za
sankcii ~ie izvr{uvawe }e se odviva vo zaednicata so posredstvo ili poto~no, so
direktno u~estvo na specijalizirani slubi, so u~estvo na zaednicata, odobruvawe od
strana na rtvata i so soglasnost (za odredeni merki) i aktivna vklu~enost na samiot
storitel pri realizacija na istite. Celta na ovie merki e vo odnos na vinovnite
storiteli na polesni krivi~ni dela da ne se primenuvaat kazni, tuku preku merki na
pomo{, gria, opomena i zakana so kazna da se vlijae na liceto da go promeni
odnesuvaweto na sloboda47.
Neodminliv akter vo ovie scenarija e i rtvata odnosno o{teteniot. Imeno, vo na{eto
postoe~ko zakonodavstvo vovedeni se odredeni elementi koi moat da ja zajaknat ulogata
na rtvata i da bidat vo relacija so me|unarodno prifatenite standardi za zajaknuvawe
na pozicijata na rtvata. Od korpusot vakvi odredbi samo }e gi navedeme ~l.145 od
Zakonot za krivi~na postapka (ZKP) olicetvoren preku principot na oportunitet na
javniot obvinitel, ~l.468 i 469 od ZKP koga rtvata moe da pobara izrekuvawe
alternativnite merka, ~l.43-a od KZ osloboduvawe od kazna poradi otstranuvawe na
{tetnite posledici od deloto, ~l.58-a od KZ uslovno prekinuvawe na vodewe na
krivi~na postapka, ~l.91-a od KZ koga kako edna od okolnostite se naveduva i
pomiruvaweto so o{teteniot i barawe soglasnost od istiot za izrekuvawe na merkata
prekinuvawe na vodewe na krivi~na postapka, ovojpat koga stanuva zbor za maloletnici,

43

Krivi~en zakonik, ~l.4.
\or|i Marjanovi}, str. 300, 301.
Vlado Kambovski, Kazneno pravo - op{t del, str.820, Kultura, Skopje, 2004.
46
So isklu~ok na ku}niot zatvor koj kako institut pretstavuva alternativa na na~inot na ostvaruvawe/izvr{uvawe na zatvoraweto.
47
Krivi~en zakonik,~l.48.
44
45
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~l.177/2 od KZ vo slu~aite na osloboduvawe od kazna koga storitelot }e mu se izvini na
o{teteniot i sl.
Sepak se ~ini deka kaj nas ovie elementi se vrzani ili za po~ituvawe na pravata na
rtvata vo krivi~nata postapka ili se naso~eni kon rezultatot, odnosno kon
otstranuvawe na posledicite ili nadomest na {tetata. No, ova istovremeno ne zna~i
za{tita na rtvata od viktimizacija, vodewe smetka dali rtvata e zadovolna so
postapkata ili rezultatot od istata, dali satisfakcijata ja zadovoluva pravdata
gledana od aspekt na rtvata, a ne od aspekt na sudot i sli~no. Vo golema mera odredbite
vo odnos na barawata za izvinuvawe kon rtvata, nadomest na {tetata, otstranuvawe
na posledicite pove}e natenuva kon ulogata na storitelot, otkolku onie odredbi {to
se naso~eni kon ulogata na rtvata.
Moe da se zaklu~i deka pogolem akcent e staven na afirmirawe na pravata na
rtvata vo postapkata kako ednakva pome|u strankite, otkolku kon afirmirawe na
nejzinata uloga i za{tita od ponatamo{na viktimizacija. Od ova proizleguva deka
odredeni elementi se neophodni vo na{eto zakonodavstvo za da moeme da kaeme
deka navistina se sledat svetskite tekovi vo inkorporirawe na restorativnata pravda
vo na{iot sistem.

2.2.1. Uslovna osuda48. Uslovnata osuda ne e novina vo na{eto krivi~no zakonodavstvo. Postoi u{te od prethodniot krivi~no-praven sistem. Uslovnata osuda e edna
od naj~esto primenuvanite sankcii, koja denes (so promenite vo Krivi~niot zakonik)
pripa|a na sistemot na alternativno sankcionirawe i izbegnuvawe na kaznata.
Sudot moe da ja izre~e ovaa sankcija vo slu~ai koga stanuva zbor za storeno krivi~no
delo za koe e utvrdena kazna zatvor do dve godini ili pari~na kazna49. Vo ovie slu~ai
sudot utvrduva deka liceto e vinovno za storenoto delo, go kaznuva, {to zna~i mu
utvrduva kazna zatvor ili pari~na kazna, no go uslovuva izvr{uvaweto na istata.
Uslovuvaweto se sostoi vo zakanata deka dokolku ne stori novo krivi~no delo vo
odreden vremenski period (toj period ne moe da bide pokratok od edna godina nitu
podolg od pet godini) sudot nema da ja izre~e i kaznata nema da bide izvr{ena. Pri
izrekuvaweto sudot go objasnuva zna~eweto na ovaa osuda i uslovite kon koi liceto
mora da se pridruva50.
Na toj na~in, osudenoto lice se ostava na proverka vo zaednicata na sloboda.
Proveruvawe na povedenieto na liceto se sostoi vo proverka ne samo na toa dali e
izvr{eno ili ne krivi~no delo, tuku i proverka na (ne)ispolnetosta na uslovite/
obvrskite dokolku gi nametnal sudot, poto~no: dali {tetata e nadomestena, dali e
vratena imotnata korist i sl. Stanuva zbor za utvrduvawe na osnoven uslov
(neizvr{uvawe novo krivi~no delo) i dopolnitelen ili fakultativen uslov
(ispolnuvawe drugi obvrski).
Dokolku liceto po izrekuvawe na sankcijata, dodeka e na sloboda, se odnesuva onaka
kako {to mu naloil sudot za vremenskiot period za koj e predvideno (od edna do pet
godini), utvrdenata kazna nema da se izvr{i. Vo sprotivno, dokolku Sudot utvrdi deka
obvrskite opredeleni so presudata ne se ostvareni, moe da go prodoli rokot za
ispolnuvawe, moe da go zameni so druga obvrska ili da go oslobodi liceto od

48
49
50

Krivi~en zakonik ~l.49.
Uslovna osuda ne moe da se izre~e na maloletnik!
Zakon za krivi~na postapka, ~l.346/2, Sl.vesnik.br.74/2004, (integralen tekst Akademik).
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ispolnuvawe na obvrskata, da ja zameni so druga obvrska ili kako krajna merka da ja
izre~e utvrdenata kazna51.
Tuka se postavuva pra{aweto kako sudot }e utvrdi dali se ostvareni obvrskite i
istovremeno dali voop{to vo na{ata sudska praksa se izre~eni i e nabquduvano
ostvaruvaweto na vakvite obvrski pri izrekuvawe na uslovna osuda.
Dokolku vo vremeto na proveruvawe uslovno osudeniot izvr{i novo krivi~no delo
za koe moe da se izre~e kazna zatvor nad dve godini, sudot }e ja otpovika uslovnata
osuda. Dokolku pak uslovno osudeniot stori novo krivi~no delo za koe moe da se izre~e
kazna zatvor pomala od dve godini, zavisno okolnostite, sudot odmeruva dali }e ja
otpovika uslovnata osuda, i kakva merka ili kazna }e izre~e za novoto delo52. Dokolku
ni posle edna godina od istekot na vremeto za proveruvawe liceto ne stori novo
krivi~no delo, uslovno osudeniot se bri{e od kaznenata evidencija i se smeta za
neosuduvan53.

2.2.2. Sudska opomena54. Isto kako i uslovnata osuda i sudskata opomena e del od
prethodno postoe~koto zakonodavstvo. Sudskata opomena pretstavuva specijalno
preventivna merka55 koja sudot moe da ja izre~e na lice koe e vinovno za storeno
krivi~no delo za koe e propi{ana kazna zatvor do edna godina ili pari~na kazna. Isto
taka, ovaa merka moe da se izre~e i vo isklu~itelni situacii, koga e propi{ana kazna
zatvor do tri godini56.
Ovaa merka sudot }e ja izre~e koga stanuva zbor za polesni krivi~ni dela, (pri {to
vodi smetka za li~nosta, stepenot na krivi~na odgovornost, negoviot porane{en ivot
i sl.), kade kaznata ne e neophodna, a celta na kaznuvaweto se smeta deka }e se ostvari
i so prekoruvawe, neodobruvawe i moralno osuduvawe na liceto za storenoto. Pri
donesuvawe na re{enieto za sudska opomena57, sudot go predupreduva liceto deka za
krivi~noto delo nema da mu se izre~e kazna bidej}i se o~ekuva deka sudskata opomena
}e bide dovolna da ne vr{i krivi~ni dela. Vakvoto re{enie moe da sodri i odluka
za merki za bezbednost, konfiskacija na imot ili sl58.

2.2.3. Uslovna osuda so za{titen nadzor59. Nitu ovaa merka, koja soglasno Krivi~niot
zakonik od 2004 e predvidena kako samostojna merka60, ne pretstavuva novina vo
zakonodavstvoto. Stanuva zbor za merka koja, vsu{nost, pretstavuva oblik na uslovna
osuda, kade celta e resocijalizacija na liceto. Ovaa merka sudot ja izrekuva vo istite
slu~ai kako i uslovnata osuda (za krivi~ni dela za koi e utvrdena zatvorska kazna do
dve godini ili pari~na kazna), no koga smeta deka edinstveno uslovnata osuda nema da
bide dovolna za ostvaruvawe na celta na kaznuvaweto. Taka, ovaa uslovna osuda e
zajaknata so merki na nadzor, gria i pomo{ pri ostvaruvawe na uslovite ili obvrskite
koi sudot mu gi nametnuva na osudenoto lice. Pri~ina za toa e {to ne se veruva deka

51

Zakon za krivi~na postapka, ~l. 494/4.
Krivi~en zakonik, ~l.51.
Krivi~en zakonik, ~l.104/2.
54
Krivi~en zakonik, ~l.59.
55
Vlado Kambovski, Kazneno pravo, op{t del, str.957.
56
Kako primer za dela za koi naj~esto se izrekuva sudska opomena moat da se navedat na pr. telesna povreda,
kleveta, navreda, omalovauvawe, iznesuvawe li~ni i semejni priliki i dr. Vo Odgovorite na EU pra{alnikot - Politi~ki kriteriumi, str.164.
57
Sudskata opomena ne moe da se izre~e na maloletnik!
58
Zakon za krivi~na postapka, ~l. 432.
59
Krivi~en zakonik, ~l. 55.
60
Vo odnos na razlikite vo stavovite na postoewe na uslovna osuda so za{titen nadzor kako samostojna sankcija
ili pak samo kako oblik na uslovna osuda. Gordana Buarovska, Alternativi na zatvorot, str. 312, 313.
52
53
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liceto samostojno, so svoi sopstveni sili, }e moe da odolee na isku{enijata. Me|utoa,
se veruva deka so odredena pomo{ ili gria storitelot bi moel da se odvrati od
storuvawe krivi~ni dela. Obvrskite koi mu se nametnuvaat na liceto se navedeni vo
~l. 56 od Krivi~niot zakonik i opfa}aat pove}e aspekti: stru~no prekvalifikuvawe,
vrabotuvawe, izdruvawe na semejstvo, lekuvawe, neposetuvawe odredeni lokali,
nekonzumirawe alkohol i sl. Istovremeno, vo periodot na proveruvawe (period koj ne
moe da bide pokratok od edna nitu podolg od pet godini), Sudot opredeluva i vreme na
sproveduvawe na za{titniot nadzor61, koga }e mu bide pruena pomo{, gria, za{tita,
no i kontrola pri ostvaruvawe na obvrskite ili na povedenieto.
Vo slu~aj na neispolnuvawe na obvrskite, sudot kako krajna opcija go ima
otpovikuvaweto na uslovnata osuda i efektuirawe na izre~enata kazna. Me|utoa, pred
iskoristuvawe na krajnata opcija (zatvor), sudot moe da go opomene liceto, da go zeme
predvid misleweto na socijalniot organ i da go prodoli vremeto na za{titen nadzor,
da ja zameni izre~enata obvrska so druga i sl.
Soglasno Krivi~niot zakonik, uslovnata osuda so za{titen nadzor ne e predvidena
kako monost pri izrekuvawe na sankcii ili merki na maloletnici. Spored rabotniot
tekst na Zakonot za maloletni~ka pravda62, uslovna osuda so za{titen nadzor moe da
se izre~e koga na maloletnikot mu e utvrdena kazna maloletni~ki zatvor do tri godini
ili pari~na kazna. Vremeto na proveruvawe na povedenieto na maloletnikot e
opredeleno vo raspon od edna do maksimum tri godini, period vo koj ne smee da stori
novo/novi krivi~ni dela za koi moe da se izre~e kazna maloletni~ki zatvor podolg
od tri godini. Raduva faktot {to razmislite se naso~eni tokmu kon pogolema upotreba
na ovaa alternativna merka koja dokolku se usvoi nesomneno }e mora da dovede do
promeni i na Krivi~niot zakonik. Sepak, dokolku i ovoj slu~aj ostane edinstveno bukva
od zakonot, no ne i od praksata, vakvite idei i intencii }e ostanat entuzijazam i
deklarativna zaloba na hartija.

2.2.4. Uslovno prekinuvawe na vodewe na krivi~na postapka63. So ~l.58-a

predvidena e alternativna merka so koja moe da se odloi vodeweto na krivi~nata
postapka za najmnogu do edna godina. So ovaa merka ne se izbegnuva izvr{uvaweto na
kaznata, tuku se izbegnuva/odlouva izrekuvaweto presuda.
Ovaa alternativna merka sudot moe da ja izre~e koga e storeno krivi~no delo za
koe e propi{ana kazna zatvor do edna godina ili pari~na kazna; dokolku profilot na
storitelot toa go ovozmouva, odnosno dokolku postoi osobeno kaewe za storenoto,
izvinuvawe na rtvata, otstranuvawe na posledicite i nadomestuvawe na {tetata
predizvikana so storenoto delo. Isto taka, treba da postoi soglasnost od rtvata za
primena na ovaa merka.
I vo ovoj slu~aj postoi vreme za proveruvawe (edna godina) na povedenieto na
storitelot, vo koe istiot ne smee da stori novo krivi~no delo. Dokolku liceto ne stori
novo krivi~no delo, krivi~nata postapka se zapira, vo sprotivno, postapkata prodoluva
do presuduvawe.
Koga stanuva zbor za maloletnici, Krivi~niot zakonik naveduva deka uslovnoto
prekinuvawe na postapkata kako merka moe da se primeni i kaj ovie storiteli na
krivi~ni dela64. Me|utoa, za maloletnicite postojat poinakvi odredbi za primena na
61
62
63

Krivi~en zakonik, ~l.55/2
Zakon za maloletni~ka pravda, raboten tekst, proekt na Ministerstvo za pravda i UNCEF, fevruari 2006.
Krivi~en zakonik, ~l.58-a.
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ovaa merka. Taka so ~l.91-a/1 e predvideno deka, ovaa merka sudot moe da ja izre~e
dokolku za storenoto krivi~no delo e predvidena kazna zatvor do tri godini ili pari~na
kazna, dokolku postoi soglasnost od maloletnikot za primena na ovaa merka, dokolku
postoi kaewe za storenoto delo, ili nadomest na {teta ili otstranuvawe na posledicite
od storenoto delo, dokolku se smirile odnosite me|u rtvata i storitelot i dokolku
vo period od dve godini ne stori novo krivi~no delo. O~igledno, koga stanuva zbor za
maloletnite storiteli na krivi~ni dela, uslovite za izrekuvawe na ovaa merka se
po{iroki otkolku kaj polnoletnite storiteli.
Kako napomena, spored rabotniot tekst na Zakonot za maloletni~ka pravda, uslovnoto
prekinuvawe na postapkata moe da se izre~e na postar maloletnik za krivi~no delo
za koe e propi{ana pari~na kazna ili kazna zatvor do 5 godini.

2.2.5. Op{tokorisna rabota65. Za krivi~nite dela za koi moe da bide izre~ena

kazna zatvor do tri godini ili pari~na kazna, za dela storeni pod osobeno olesnuva~ki
okolnosti, vo slu~aj koga postoi soglasnost na storitelot, koj pred s¯ e prvoprestapnik,
sudot moe da ja izre~e ovaa alternativna merka66. Stanuva zbor za izvr{uvawe na
opredelen broj ~asovi besplatna rabota vo korist na zaednicata, odnosno, sudot moe
da izre~e najmalku 40, a najmnogu 240 ~asa besplatna rabota (ne pokratko od 5 ~asa
nedelno, vo period od 12 meseci) koja storitelot }e ja odrabotuva vo svoeto slobodno
vreme (slobodnoto vreme vklu~uva i dravni praznici, sabota i nedeli, koga vo glavno
ne se raboti), vo dravni organi, javni ustanovi, humanitarni zdruenija i sl.
Isto taka, ovaa merka sudot moe da ja izre~e i koga za storenoto krivi~no delo
moe da izre~e pari~na kazna do 90 dnevni globi ili 1800 evra vo denarska
protivvrednost ili kazna zatvor do tri meseci. No, po barawe na osudeniot, sudot moe
da gi zameni so op{tokorisna rabota, taka {to eden den zatvor ili ednodnevna globa
ili 20 evra se zamenuva so 3 ~asa besplatna rabota vo korist na zaednicata67.
Vo slu~aj na neispolnuvawe na rabotnite obvrski ili nivno nesoodvetno ispolnuvawe,
vo slu~aj koga op{tokorisnata rabota e izre~ena kako samostojna sankcija, sudot kako
krajna opcija moe da ja zameni merkata so kaznata {to sleduva za soodvetnoto krivi~no
delo. Me|utoa, sudot pred krajnata opcija moe da prezeme i drugi aktivnosti, t.e. da go
opomene storitelot, da go zgolemi brojot na rabotni ~asovi, da go prodoli
izvr{uvaweto na merkata, pa dokolku vakvite merki ne bidat efikasni, moe da se
odlu~i za krajnata opcija,odnosno da izre~e kazna zatvor ili pari~na kazna.
Dokolku pak, op{tokorisnata rabota bila izre~ena kako zamenska kazna, vo slu~aj na
neispolnuvawe ili nesoodvetno ispolnuvawe na rabotnite obvrski povlekuva
donesuvawe odluka za izvr{uvawe na kaznata.
Isto kako i kaj prethodnata alternativna merka (uslovno prekinuvawe na vodewe na
krivi~na postapka) i op{tokorisnata rabota moe da se izre~e na postari maloletnici.
Za niv ovaa alternativna merka pretstavuva eden vid me|umerka vo raspon disciplinska
merka - maloletni~ki zatvor68. Ovaa merka se izrekuva vo slu~aite koga e potrebno da
se vlijae na povedenieto69 na maloletnikot.

64

Spored rabotniot tekst na Zakonot za maloletni~ka pravda, alternativnite merki }e moat da se izre~at
na decata vo rizik i maloletnite storiteli na krivi~ni dela (~l.1). Pospecifi~no e odredeno so ~l.26 vo
soglasnost so koj alternativnite merki moat da se izre~at po isklu~ok, i toa za postari maloletnici.
65
Krivi~en zakonik, ~l.58-b
66
Vo ovoj slu~aj, sudot ovaa merka ja izrekuva kako samostojna sankcija.
67
Vo ovoj slu~aj op{tokorisnata rabota se javuva kako zamenska sankcija.
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Vo soglasnost so rabotniot tekst na Zakonot za maloletni~ka pravda, op{tokorisnata
rabota moe da se izre~e na postar maloletnik koj storil krivi~no delo za koe moe
da se izre~e kazna zatvor do tri godini. Op{tokorisnata rabota moe da se izre~e vo
traewe od pet do sto ~asa.

2.2.6. Ku}en zatvor70. Za razlika od drugite alternativni merki, ku}niot zatvor ne

pretstavuva na~in za izbegnuvawe na zatvorot, tuku na~in da se zameni edinstveno
insitutucijata/mestoto kade {to }e se izdruva kaznata, a toa e domot na storitelot.
Zna~i, ne stanuva zbor za zamenuvawe na zatvorot, tuku edinstveno zamena na mestoto i
na~inot na negovo izdruvawe (poinakov modalitet na izdruvawe na kaznata zatvor,
namesto vo kazneno popravna ustanova, vo domot na storitelot).

Ovaa sankcija moe da se izre~e za storeno krivi~no delo za koe e propi{ana pari~na
kazna ili kazna zatvor do edna godina i dokolku stanuva zbor za star, iznemo{ten ili
te{ko bolen storitel ili pak bremena ena. Ovaa sankcija Sudot }e moe da ja izre~e
dokolku e ispolnet u{te eden uslov, a toa e postoewe soglasnost na storitelot za
vakviot na~in na izdruvawe na sankcijata.
Ku}niot zatvor sudot }e moe da go izre~e i kako zamena na kaznata zatvor, dokolku
postojat soodvetni elektronski i telekomunikaciski sredstva preku koi, vsu{nost, }e
se nabquduva povedenieto na liceto, t.e. dali istoto ja po~ituva naredbata za
nenapu{tawe na domot. Stanuva zbor za tehni~ki sredstva koi treba da bidat obezbedeni
za da moe da se ostvaruva nadzorot pri izvr{uvaweto na merkata. Spored Krivi~niot
zakonik, nadzorot vo izvr{uvawe na merkata go vr{i sudot koj moe da pobara
asistencija od policijata koi }e imaat obvrska da go izvestuvaat sudot za istoto. Dokolku
osudenoto lice ja prekr{i zabranata za napu{tawe na domot, ovaa merka moe da se
zameni so toa {to }e se izvr{uva vo soodvetna kaznena ustanova.

2.3. IZVR[UVAWE NA ALTERNATIVNITE MERKI
So noviot Zakonot za izvr{uvawe na sankcii71 (ZIS) se postavija bazi~nite na~ini i
postapkata na izvr{uvawe na alternativnite merki. Vo sistemot alternativni merki,
zakonodavecot go vklu~il i uslovniot otpust72, koj spored Krivi~niot zakonik ne pripa|a
na paketot alternativni merki. Me|utoa, dokolku pod procesot na izvr{uvawe na
alternativnite merki ja podrazbereme i primenata na sistemot merki koi se vo ramki
na socijalnata za{tita, preku rabotata na centrite, uslovniot otpust moe da se zeme
predvid vo odreden oblik kako alternativna merka na del od izvr{uvaweto na
zatvorskata kazna. Alternativnosta se ogleda vo momentot koga liceto }e bide na
sloboda i }e bide izre~en i za{titen nadzor73.
Osnovni organi nadleni za sproveduvawe na alternativnite merki se Upravata za
izvr{uvawe na sankcii, centrite za socijalna rabota i sudijata za izvr{uvawe na
sankcii.

68

Vlado Kambovski, Kazneno pravo - op{t del, str.1048.
Krivi~en zakonik, ~l.91-a/2.
70
Krivi~en zakonik, ~l.59-a.
71
Zakon za izvr{uvawe na sankcii, Sl.vesnik br. 2/06.
72
Zakon za izvr{uvawe na sankcii, ~l. 225.
73
Zakon za izvr{uvawe na sankcii, ~l. 204.
69
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2.3.1. Uprava za izvr{uvawe na sa nkcii. ZIS ja regulira sferata na izvr{uvawe
na alternativnite merki vo glava XVIII, kade se utvrdeni obvrskite i aktivnostite {to
gi imaat Ministerstvoto za pravda, Upravata za izvr{uvawe na sankcii i centrite za
socijalna rabota kako organi koi go oblikuvaat institucionalniot del od sistemot za
sproveduvawe/izvr{uvawe na alternativnite merki.
Vo soglasnost so ovoj zakon, nadleen organ za izvr{uvawe na sankciite voop{to e
Upravata za izvr{uvawe na sankcii (Uprava)74. Upravata e registrirana kako pravno
lice, ima nova sistematizacija i organizacija, ima dobieno odobrenie od Agencijata za
dravni slubenici i e organ vo sostav na Ministerstvoto za pravda75. Spored ZIS,
Upravata e organ nadleen za organizirawe, sproveduvawe i vr{ewe nadzor vo
izvr{uvaweto na kaznata zatvor, maloletni~kiot zatvor, alternativnite merki
op{tokorisna rabota i ku}en zatvor, za{titniot nadzor kaj uslovnata osuda so za{titen
nadzor, uslovniot otpust, kako i za vospitnata merka upatuvawe vo vospitno popraven
dom 76. Spored novata sistematizacija, predvideno e da postoi i oddelenie za
izvr{uvawe na alternativni merki77 koe }e bide sostaveno od ~etvorica vraboteni
me|u koi dvajca sovetnici i vi{ sorabotnik vo soglasnost so Zakonot za dravni
slubenici78. Spored informacijata dobiena od direktorite na Upravata79, vakvo
oddelenie se u{te ne e formirano.
Me|utoa, ona {to nas ne interesira{e, a {to be{e predmet na razgovorot so g.
Kostadin~o Efremov e ulogata na Upravata vo procesot na izvr{uvawe na
alternativnite merki. Spored dobienite informacii (koi nesomneno se del od
zakonskite re{enija) Upravata e nadlena vo izvr{uvaweto na nekoi, no ne na site
alternativni merki. Aktivnostite {to (}e) gi pokriva Upravata se odnesuvaat na
op{tokorisnata rabota, za{titniot nadzor kaj uslovnata osuda so za{titen nadzor i
ku}niot zatvor. [to se odnesuva do drugite alternativni merki, tie se nao|aat vo
domenot na rabota na sudiite i ne baraat involvirawe na Upravata vo koja bilo faza
od nivnoto realizirawe.
Vo odnos na ku}niot zatvor, be{e navedeno deka se potrebni tehni~ki sredstva za da
moe Upravata da ja sproveduva ovaa alternativna merka. Momentalno, ne postojat takvi
sredstva, no Upravata se nadeva deka preku sorabotkata so SIDA ([vedska agencija za
institucionalen razvoj) takvata oprema }e bide obezbedena. Dotoga{ sledeweto se
planira da bide vizuelno, so poseti na osudeniot od strana na CSR.
Me|utoa, tuka se postavuvaat pra{awata na zakonskata osnovanost, obvrskite,
ovlastuvawata i ograni~uvawa koi centarot bi gi imal dokolku gi prezeme vakvite
nadlenosti. Ova e od osobeno zna~ewe so ogled na toa deka Krivi~niot zakonik i ZIS
predviduvaat razli~ni ne{ta. Sekoj zakon (od ovie dva) na svoj na~in go regulira
nadzorot. Vakvoto razlikuvawe dopolnitelno doveduva do konfuzii i neophodno e nivno
usoglasuvawe, odnosno potrebni se promeni na ZIS tokmu vo precizirawe na nadzornite
i kontrolni mehanizmi.
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Zakon za izvr{uvawe na sankcii, ~l.7/1, ~l. 8
Intervju so g. Kostadin~o Efremov, porane{en direktor na Upravata, 11.04.2006.
Zakon za izvr{uvawe na sankcii, ~l.14
77
Informacijata na Ministerstvoto za pravda - www.pravda.gov.mk - Organizacija - Uprava za izvr{uvawe
na sankcii (organogram).
78
Sluben vesnik, br.59/2000, koristen pre~isten tekst objaven vo Sl.vesnik br.108 od 12.12.2005.
79
Pokraj zakonskiot tekst na ZIS, informaciite se dobieni i od intervjuto so g. Kostadin~o Efremov, porane{en direktor na Upravata za izvr{uvawe na sankcii, odrano na 11.04.2006, i sostanokot so aktuelnata
direktorka na Upravata, g-|a Lidija Gavrilovska odran na 29.11.2006.
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Ona {to e zakonski predvideno vo odnos na alternativnite merki e deka Upravata go
organizira, sproveduva i vr{i nadzorot vo izvr{uvaweto me|u drugoto i na
alternativnite merki80. Osnovnata aktivnost na Upravata se sostoi vo vr{ewe na
stru~no instruktorskiot nadzor vo izvr{uvawe na merkite. Toa opfa}a aktivnosti na
nadzor na postapkata na izvr{uvawe, kontrola na zakonskoto izvr{uvawe, kontrola na
toa dali licata se pridruvaat na planot i programata doneseni od centarot. Od ova
proizleguva deka oddelenieto {to treba da bide formirano vo ramki na Upravata }e ja
kontrolira rabotata na Centrite, koi pak direktno }e bidat nadleni za realizirawe
na merkite.
Upravata me|u drugoto e nadlena da gi licencira81 odgovornite lica za direktno
implementirawe na merkite, da sklu~uva dogovori so instituciite, agenciite, javnite
pretprijatija i so drugite organizacii kade {to }e se izvr{uva merkata op{tokorisna
rabota. Vo odnos na toa kako }e se identifikuvaat, izbiraat organizaciite, kako }e se
potpi{uvaat dogovorite, {to istite }e sodrat, koj kogo }e nadgleduva vo raboteweto,
se s¯ u{te otvoreni pra{awa.
Osven zakonski postavenite na~elni odredbi, ne postoi detalno razraboten sistem
odnosno programa vo soglasnost so koja bi se uredila rabotata, bi se utvrdile konkretnite
nadlenosti, etablirala koordinacijata kako na Upravata, taka i na ostanatite organi
vklu~eni vo procesot na izvr{uvawe na alternativnite merki. Osven zakonskite tekstovi
i nivnite odredbi koi se odnesuvaat na alternativnite merki, tuka imaj}i gi predvid KZ
i ZIS, podzakonska regulativa momentalno ne postoi. Isto taka, i vo zakonskite tekstovi
}e treba da se vovedat izmeni. Vo najskoro vreme toa }e treba da bide storeno vo Zakonot
za socijalna za{tita. Vo odnos na podzakonskata regulativa, toa doprva }e se napravi, so
toa {to }e se izgotvi poseben akt (Pravilnik) so koj }e se regulira OKR, }e se utvrdat
na~inite za sklu~uvawe na dogovorite so ustanovite, kako i na~inot na sproveduvawe na
samata merka. Soglasno ZIS, Upravata vo rok od 6 meseci od stapuvawe vo sila na zakonot
treba da gi donese podzakonskite akti.
Vo odnos na ovie informacii, a imaj}i predvid deka tokmu vo juli mesec dojde do
promena na vlasta, a so promena na vlasta pove}e od poznato e deka doa|a i do promena
na t.n. vtor e{alon menaxeri na javni institucii, nekade vo oktomvri 2006 (do koga s¢
u{te ne be{e donesena podzakonskata ramka) dojde do promena vo menaxiraweto i na
ovaa institucija. Ova nesomneno go prodoli odolgovlekuvaweto na realizirawe na
aktivnostite predhodno zapo~nati. Ova ottamu {to i novata direktorka na Upravata,
g-|a Lidija Gavrilovska vo momentot na odruvawe na sostanokot vo noemvri 2006, ne
izvesti deka podzakonskata ramka se u{te ne e podgotvena. Ova nesomneno e vo
sprotivnost na zakonskoto re{enie koe propi{uva deka site op{ti akti povrzani za
realizirawe na ZIS }e se donesat vo rok od {est meseci od denot na vleguvawe vo sila
na zakonot! Kako potsetuvawe, ZIS stapi vo sila vo januari 2006 godina.
Ne smeeme da zaboravime deka dejnosta {to ja vr{i Upravata e osobeno senzitivna,
specifi~na i pred se profesionalna, i ne smee da si dozvoli vlijanie od
turbulentnite politi~ki tekovi vo Republika Makedonija. Sprotivnoto definitivno
ne odi vo polza kako na razvojot na institucionalnite sistemi, taka i vo polza na
gra|anite, za koi i postoi. Vakvite privremeni menaxerski timovi postojano }e
zapo~nuvaat od po~etok, nezavisno vo koja faza na razvoj bil odreden institut, programa,
proekt, plan ili drugo.

80
81

Zakon za izvr{uvawe na sankcii, ~l.14/1
Zakon za izvr{uvawe na sankcii, ~l. 226/3
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So ogled na faktot {to Upravata se javuva kako koordinator na site aktivnosti koi
}e se prezemaat so alternativnite merki, neophodno e da postoi sorabotka i
kontinuirana komunikacija so ostanatite akteri. Tokmu vo taa nasoka pri sproveduvawe
na intervjuto so direktorite na Upravata nastojuvavme da go utvrdime postoe~koto nivo
na sorabotka kako eden od osnovnite uslovi za efikasno sproveduvawe na
alternativnite merki. Glavno, menaxerite na Upravata izjavija deka imaat odli~na
sorabotka so ostanatite akteri.
Taka vo odnos na rabotata na centrite, informaciite gi dobivaat od Ministerstvoto
za trud i socijalna politika. No so ogled na pogore kaanoto, a {to se odnesuva na
ulogata na oddelenieto za alternativni merki vo ramki na Upravata }e bide pove}e od
neophodno da se promeni relacijata na komunikacija i istata se spu{ti na ponisko,
operativno, a ne na menaxersko nivo.
Vo odnos na sudovite, sorabotkata se ostvaruva preku Sudijata za izvr{uvawe na
sankcii i e na zadovolitelno nivo. Spored misleweto na g. Efremov, potrebno e ovaa
funkcija da bide samostojna, a ne kako dosega vakvata funkcija da ja vr{at sude~kite
sudii. Potrebata od vakvo precizirawe na funkciite na ovoj sudija }e bide neophodno
za da moe sudijata celosno da se posveti na obvrskite {to }e proizlezat od
implementacijata na alternativnite merki. Neophodnosta od vakvo definirawe na
sudijata za izvr{uvawe na sankcii e tokmu poradi dosega{nata situacija ovoj sudija da
nema kontrola na toa kako se izvr{uva kaznata zatvor na primer.
Sorabotkata so op{tinite e isto taka na zadovolitelno nivo. Spored g. Efremov,
dosega{nata sorabotka so op{tinite se sveduvala na aktivnostite {to se odnesuvaat
na angairawe na osudeni lica nadvor od kazneno popravnata ustanova. Dosega se
sklu~uvale dogovori za rabota so taa razlika {to na osudenoto lice za izvr{enata
rabota mu se pla}al nadomest.82 Vakvata praktika spored g. Efremov bi moela da se
iskoristi i za op{tokorisnata rabota, so taa razlika {to vo ovie slu~ai rabotata }e
se izvr{uva bez nadomest za osudenoto lice. Ona {to Upravata }e go stori vo ovaa
nasoka e toa {to }e upati dopisi do site op{tini vo Republika Makedonija, do
humanitarni drugi organizacii so koe }e gi informira za vakvite potrebi. Sepak,
identifikuvaweto na vakvi ustanovi, organizacii, humanitarni zdruenie pa i
angairaweto vo ramki na op{tinite e pra{awe koe i zakonski ostanuva neregulirano.
Kako zaklu~ok, moe da se kae deka Upravata za izvr{uvawe na sankcii pred s¢
pretstavuva organ koj e nadleen za instrumentalno organizirawe i koordinirawe na
aktivnostite, za ovozmouvawe uslovi za da moat alternativnite merki soodvetno
da se izvr{uvaat. Isto taka, Upravata e nadlena i za podgotovkata na podzakonskata
regulativa koja treba da go pretstavuva mehanizmot za realizirawe na Zakonot vo
praksata, ponatamu, Upravata e isto taka nadlena i za obezbeduvaweto na
instrumentite za izvr{uvawe, kako i za evaluacijata i ocenuvaweto na efikasnosta na
izvr{uvaweto na sankciite voop{to. Me|utoa, precizirawe i na ulogata na Upravata
vo celiot sistem na izvr{uvawe na alternativni merki mora da se definira, za {to se
neophodni promeni vo ZIS.

2.3.2. Centri za socijalna rabota. Centrite za socijalna rabota (vo ponatamo{niot
tekst Centri) se osnovnite, nose~kite organi vo sproveduvawe na alternativnite merki.
82

Rabotnoto anga`irawe se ostvaruvalo na takov na~in {to osudeniot rabotel 8 ~asa dodeka ostanatiot del
go pominuva vo zatvorenata ustanova. Sepak, dokolku go imame predvid zakonskoto re{enie, toga{ e nesomneno
deka rabotniot den na liceto {to }e izvr{uva op{tokorisna rabota }e bide poinaku koncepiran i izvr{uvan,
so ogled na faktot {to vremenskata ramka za izvr{uvawe na rabotnite zada~i, intervalot na prezemawe rabotni zada~i i na~inot na izvr{uvawe na rabotnite zada~i treba da bidat zna~itelno poinakvi.

33

Koalicija Site za pravi~no sudewe

C M Y K

C M Y K

Procenka na sostojbata so alternativnite merki vo Republika Makedonija

Tie spored svojot status, kako i metodi na rabota se tokmu ona {to e potrebno za
ostvaruvawe na celite na alternativnite merki. Imeno, Centrite se nerepresivni
organi ostru~eni za davawe pomo{, gria i za{tita na lica {to se nao|aat vo socijalen
rizik83. Vo Republika Makedonija ima 27 me|uop{tinski centri za socijalna rabota koi
se rasporedeni na na~in {to gi opfa}aat site 84 op{tini.84 Ova e od ogromno zna~ewe
osobeno so razvivawe na procesot na decentralizacija pri {to op{tinite vo idnina }e
prezemat funkcija i na socijalna za{tita, odnosno ve}e e utvrdeno lokalnata samouprava
da donese programi za socijalna za{tita koi }e gi otslikuvaat potrebite na lokalnoto
naselenie.85
Rabotata na centrite se zasnova na Zakonot za socijalna za{tita86, me|utoa odredeni
odredbi se utvrdeni i so Krivi~niot zakonik, Zakonot za krivi~na postapka i Zakonot
za izvr{uvawe na sankcii so koi se postavuva generalnata ramka za izvr{uvawe na
alternativnite merki.
Vo soglasnost so Zakonot za izvr{uvawe na sankcii, alternativnite merki gi izvr{uva
oddelenieto vo nadleniot centar za socijalni raboti spored mestoto na prestoj ili
iveali{te na liceto (storitelot).87 Tokmu ovoj ~len moe da dovede do nedoumica vo
odnos na postoeweto na ova oddelenie. Dokolku se ~ita zakonskiot tekst (ZIS)
proizleguva deka centrite za socijalna rabota treba da formiraat vakvo oddelenie, a
dokolku se vidi organizacijata na Ministerstvoto za pravda, t.e. Upravata, toga{
oddelenie za izvr{uvawe na alternativni merki postoi i tamu88. Doprecizirawe na
ova zakonsko re{enie i to~no opredeluvawe na nadlenostite na ovie oddelenija e
neophodno so cel da se izbegne monost preklopuvawe na nadlenosti.
Sepak, nesomneno e deka vo organizacionata struktura na centrite treba da bide
formirano oddelenie koe }e bide nadleno za sproveduvaweto na ovie merki. Spored
momentalnata sostojba na organizaciono nivo vo centrite ne postoi standardna
struktura, odnosno, ne site imaat dovolen stru~en kadar i diferencirani oddelenija
i timovi za posebni problematiki.89 Sepak, nezavisno od momentalnata sostojba vo
koja se nao|aat centrite, zakonot predviduva specijalizirawe na oddelenie so adekvatni
profesionalni kadri koe }e ja obavuva ovaa zada~a. Za izvr{uvawe na ovie merki
centrite, poto~no kadarot {to }e raboti na ovaa materija, }e se stekne so licenci
(dozvoli) za izvr{uvawe90. Vakvite licenci }e gi dodeli Upravata. Vrz osnova na toa,
83

Pod socijalen rizik, me|u drugite raboti, se podrazbira i neadaptiranost kon socijalnata sredina.
Koteska, Samojloska, Organizacija i razvoj na centrite za socijalna dejnost, str.9, JU Zavod za socijalni
dejnosti, noemvri 2005, Skopje.
85
Prira~nik za gradona~alnicite i sovetite na op{tinite vo Republika Makedonija, str.96, ZELS, januari, 2005.
86
Zakon za socijalna za{tita, Sl.Vesnik br.50/97/00/03.
87
Zakon za izvr{uvawe na sankcii, ~l.226/2.
88
Sporedi ~l.226 od ZIS i Informacijata na Ministerstvoto za pravda - www.pravda.gov.mk - Organizacija
- Uprava za izvr{uvawe na sankcii (organogram).
89
[to se odnesuva na organizacionata postavenost na centrite vo Republika Makedonija, moe da se kae
deka postojat tri vida strukturi koi zavisat od brojot na iteli na podra~jeto koe go pokrivaat, razvienosta
na funkciite i brojot na vraboteni. Taka, vo osnova centrite se sostaveni od direktor, dve ili pove}e stru~ni oddelenija i administrativno-tehni~ko oddelenie, ~ii funkcii variraat od op{tina vo op{tina.... Kotevska, Samojloska, Organizacija i razvoj na centrite za socijalna dejnost, str.16, JU Zavod za socijalna
dejnost, noemvri, 2005, Skopje.
90
Iako ne e navedeno vo Zakonot za izvr{uvawe na sankcii, so vakvi licenci }e se steknat i nekoi nevladini
organizacii (NVO), t.e. poedinci koi rabotat vo NVO. (Informacija e dobiena na sostanokot odran vo juli
so g-|a Mladica Kotevska, direktorka na Zavodot za razvoj na socijalna dejnost). Iako napredok vo smisla
na otvoraweto i pribliuvaweto na instituciite na pravdata i socijalnata za{tita do gra|anskoto op{testvo i zaednicata, {to e od osoben interes na sproveduvaweto na ovie merki, sepak nepostoeweto na pravna ramka so koja }e se regulira oblasta na izvr{uvawe moe da dovede do nesoodvetno postapuvawe pri sproveduvaweto, {to }e gi obeshrabri obidite za progresivno razvivawe na ovaa materija.
84
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a vo zavisnost od vidot na krivi~noto delo, profilot (li~nosta) na storitelot, negovata
materijalna i semejna sostojba, stru~nite lica }e podgotvat individualna programa i
dokolku sudot opredelil ispolnuvawe nekakvi obvrski, istite se vmetnuvaat vo
programata. Soglasno vakvata programa i vremenski plan na izvr{uvawe, alternativnite
merki }e se sproveduvaat.
Ulogata na centrite vo procesot na prakti~na primena na alternativnite merki }e
se ostvaruva preku rabotata na specijaliziranoto oddelenie ili specijaliziraniot
tim koj }e bide sostaven od standardnata struktura rabotnici, socijalen rabotnik,
pedagog, psiholog, pravnik, i po potreba i drugi stru~ni lica. Timot ili oddelenieto,
koristej}i gi resursite vo soodvetnata op{tina, a vo soglasnost so individualnite
potrebi na osudenoto lice }e go modelira vidot i obemot na aktivnosti {to }e bide
primenuvan. So merkite {to }e bidat prezemeni centrite }e nastojuvaat da gi razbudat
inicijativnosta, motiviranosta na liceto, da informiraat, upatuvaat, da vlijaat na
promeni vo odnesuvaweto i stavovite, da vlijaat na licata da ja razberat su{tinata
na merkata {to im e izre~ena, da go razbudat ~uvstvoto na odgovornost, samopo~it,
kreativnost i potencijali kaj licata. 91 Seto toa }e bide inkorporirano vo
individualnata programa vrz ~ija osnova, vsu{nost, }e se realizira sudskata odluka
so koja e izre~ena alternativna merka.

A) Obvrski na centrite kaj uslovnata osuda so za{titen nadzor. Osnovna zada~a
na Centrite vo sproveduvawe na za{titniot nadzor se aktivnostite naso~eni kon
ukauvawe pomo{, gria, za{tita i kontrola vo ostvaruvawe predvidenite obvrski od
strana na Sudot. Centrite, t.e. licenciranite lica }e imaat dolnost so stru~ni soveti
da go pomagaat liceto, da go pottiknuvaat da ja ostvari obvrskata, kako i da go razbere
zna~eweto na merkata. Za na~inot i dinamikata na ostvaruvawe na za{titniot nadzor i
ostvaruvawe na obvrskite od strana na osudenoto lice, centrite podnesuvaat izve{taj
do sudot. Isto taka, stru~nite timovi }e imaat i proaktivna uloga, koja }e se ogleda vo
aktivnostite na predlagawe merki, podgotvuvawe naodi i mislewa na sudot i na
obvinitelstvoto. Taka, moat da go predloat vremetraeweto na za{titniot nadzor,
mu predlagaat na sudot da gi zameni merkite so drugi, da gi prodoli, prekine ili
zameni so izre~enata kazna (zatvor ili pari~na) i sl92.
B) Obvrski na centrite kaj op{tokorisnata rabota. Upravata na baza na sklu~enite
dogovori so javni pretprijatija, dravni organi, humanitarni zdruenija, edinici
na lokalna samouprava kade {to licata na koi im e izre~ena ovaa merka moat da ja
ostvaruvaat, }e gi izvesti sudovite i centrite za takvite monosti. Centrite
opredeluvaat lice koe }e go vr{i nadzorot nad ostvaruvaweto na ovaa merka. Tie
podgotvuvaat individualna programa za na~inot na koj }e se ostvaruva dogovorot,
poto~no plan za rabota na liceto i utvrduvaat dali i kako liceto gi ispolnuva
rabotnite obvrski. Za prezemenite aktivnosti od strana na osudenoto lice go
izvestuvaat sudot i mu predlagaat soodvetni merki koi bi moele da bidat
iskoristeni vo sekoj konkreten slu~aj. Isto taka, moat da predloat zgolemuvawe
na rabotnite ~asovi, prodoluvawe na merkata (najmnogu do tri meseci), zamena na
merkata so izre~enata kazna i sl93.

91

Qubica ^oneva, Monosti na centrite za socijalna rabota vo izvr{uvawe na alternativnite merki, str. 50-56,
vo Eliminirawe na pre~kite za prakti~na implementacija na uslovnata osuda so za{titen nadzor, 2002, Skopje.
92
Zakon za izvr{uvawe na sankcii, ~l.233.
93
Zakon za izvr{uvawe na sankcii, ~l.236.
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Generalno, nadzorot vo ostvaruvaweto na op{tokorisnata rabota go vr{i sudot94,
iako od ZIS se gleda deka, vsu{nost, site aktivnosti od nadzorot gi vr{at centrite, za
{to go izvestuvaat sudot. [to se odnesuva do raboteweto na centrite, izvestuvawe za
svojata rabota centrite podnesuvaat do Upravata, najverojatno do oddelenieto za
alternativni merki vo ramki na Upravata, koe }e go vr{i stru~no instruktorskiot
nadzor. Vaka neprecizno postaveni, ovie merki nesomneno nema da moat da se
sproveduvaat onaka kako {to treba. Definitivno se potrebni kako izmeni na postojnite
zakonski re{enija, taka i podzakonska regulativa koja ke gi operacionalizira soodvetno
postavenite zakonski odredbi.
So ogled na toa {to op{tokorisnata rabota moe da bide izre~ena i na maloletnici,
i toa postari maloletnici, na~inot na nivno izvr{uvawe e ist kako i onoj koj se
primenuva na vozrasni lica95.

V) Obvrski kaj ku}niot zatvor. Edna od osnovnite karakteristiki {to se vrzuvaat
za ovaa sankcija se licata na koi moe da im se izre~e. Imeno, stanuva zbor za stari i
iznemo{teni lica, bolni lica ili bremeni eni, odnosno kategorii storiteli kaj koi
se smeta deka centrite kako specijalizirani, nerepresivni organi najsoodvetno }e moat
da ja izvr{at funkcijata. Ku}niot zatvor, pak, iako bara posebni uslovi, elektronski i
drugi telekomunikaciski sredstva za izvr{uvawe, sepak spored ZIS e naglasena ulogata
na centrite koi osven nadzor nad nenapu{tawe na domot, na liceto treba da mu pruat
i asistencija spored individualniot plan i programa. ZIS predviduva deka vo odredeni
slu~ai Centrite moat da pobaraat asistencija od policijata pri izvr{uvaweto na
ku}niot zatvor, no ne naveduva {to takvata asistencija bi pretstavuvala, nitu pak
utvrduva detali od vr{eweto na samiot nadzor. Izve{taj od svoeto rabotewe dostavuva
do sudot i dava mislewe vo odnos na prodoluvaweto na merkata ili zamena na istata
so izre~enata kazna zatvor96.
Mo{ne razbirliva e ulogata na centarot vo ovaa nasoka, me|utoa, spored Krivi~niot
zakonik vakvata opcija ne e predvidena. Poto~no, vo soglasnost so Krivi~niot zakonik,
zakonodavecot se opredelil za oblik na ku}en zatvor preku elektronsko i drug vid
telekomunikacisko sledewe na osudenoto lice, i vo isklu~itelna situacija monost
od asistencija od strana na policijata. No, deka centrite }e bidat nadzornite organi,
ili deka bi zamenile policisko ili drug vid slubeno obezbeduvawe, Krivi~niot
zakonik ne predviduva, u{te pove}e {to, spored Krivi~niot zakonik, nadzor na
izvr{uvaweto na ku}niot zatvor vr{i sudot i sudot moe da pobara pomo{ vo vr{eweto
na nadzorot od policijata. Nesomneno e deka kontradiktornosta na zakonskite re{enija
}e dovede do konfuzija pri sproveduvawe na merkite voop{to97, osobeno na merkata
ku}en zatvor.
[to se odnesuva do nadzorot vrz rabotata na centrite, a koga stanuva zbor za vr{ewe
nadzor nad zakonitosta vo izvr{uvaweto na merkite, nadleen e sudot koj ja izrekol
merkata, poto~no sudijata za izvr{uvawe na sankcii98. Nadzorot pak nad stru~noinstruktorskiot element pri izvr{uvaweto na merkite go sproveduva Inspektorot za

94

Ova e obvrska spored ~l. 58-b/4 od Krivi~niot zakonik, a spored ~l. 235 od Zakonot za izvr{uvawe na sankcii neposreden nadzor vrz izvr{uvawe na ovaa merka ima lice od nadlenoto oddelenie vo cenatrot za socijalna rabota.
95
Zakon za izvr{uvawe na sankcii, ~l.329/1.
96
Zakon za izvr{uvawe na sankcii, ~l. 237-239.
97
Istiot slu~aj e i kaj op{tokorisnata rabota i nadlenostite vo vr{ewe na nadzorot.
98
Zakon za izvr{uvawe na sankcii, ~l.229/2,4.
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izvr{uvawe na sankcii vo ramki na Upravata za izvr{uvawe na sankciite vrz osnova
na aktot donesen od strana na Ministerot za pravda99.

2.3.3. Sudija za izvr{uvawe na sa nkcii. ZIS vo ~lenot 35 utvrduva deka, sudija za
izvr{uvawe na sankcii se opredeluva vo sekoj osnoven sud. Aktivnosta na sudijata za
izvr{uvawe na sankcii se ogleda vo toa {to po primawe na odlukata so koja e izre~ena
sankcija za odreden storitel, sudijata e dolen da pristapi kon izvr{uvawe so
prezemawe na zakonski opredelenite dejstvija i merki, vedna{ po priemot na odlukata
(~l. 7 od ZIS). Kako zakonski nadlenosti spored ~l. 36/2 - 6 od istiot zakon, e
predvideno deka ovoj organ treba da sorabotuva so nadlenite centri za ostvaruvawe
na postpenalnata pomo{ i izvr{uvaweto na alternativnite merki. Isto taka, vo ~l.
229 od ZIS e predvideno da go vr{i nadzorot i da podgotvuva zapisnik. Spored
navedenoto vo ZIS, ulogata na sudijata se sveduva na vr{ewe nadzor vo zakonitosta na
sproveduvawe na alternativnite merki i pretstavuva medium za komunikacija pome|u
centrite i sudot. Drugi odredbi koi bi ja regulirale funkcijata na ovoj sudija ne postojat
nitu vo Zakonot za sudovi100, koj neodamna stapi vo sila.
2.3.4. Lokalnata zednica - op{tinata. Osnovnata zakonska ramka od kade se crpat
osnovite na lokalnata samouprava e Ustavot na Republika Makedonija101, kade istata
pretstavuva osnovna temelna vrednost i, podetalno, Zakonot za lokalna samouprava102,
koj ja ureduva samata lokalna samouprava. Zakonite so koi se reguliraat alternativnite
merki, poto~no Krivi~niot zakonik i Zakonot za izvr{uvawe na sankcii decidno ne ja
spomenuvaat lokalnata zaednica/op{tinata tuku zaednicata voop{to. Ova pretpostavuva
deka odredbi so koi bi se predvidela odredena nadlenost na edinicite na lokalnata
samouprava/op{tinite ne postoi, no moe intuitivno da se naseti. Taka KZ spomenuva
sredinata kade liceto ivee (~l.55/1), dodeka ZIS spored iveali{teto ili
prestojuvali{teto na osudenoto lice (~l.226/2). Osven ovie dve odredbi, kade e
generalno postaveno, vo nieden drug zakon op{tinata ne se spomenuva za vr{ewe
odredeni nadlenosti vo ovaa oblast.
Iako vo ramki na generalno postavenite nadlenosti na centrite vo soglasnost so
Zakonot za lokalna samouprava103 moe da se detektiraat odredeni ni{ki koi upatuvaat
na toa deka moe da se najde prostor odredeni nadlenosti od procesot na izvr{uvawe
na alternativnite merki da se vklopat vo pravnata ramka, sepak, takviot pristap e
daleku od dovolen i nuni se promeni i vo ovaa oblast.

2.4. POLITIKI NA DRÆAVATA VO ODNOS
NA ALTERNATIVNITE MERKI
[to se odnesuva do politikite na dravata vo pogled na kreiraweto sistem za
sproveduvawe na alternativnite merki i obezbeduvawe uslovi za nivno sproveduvawe,

99

Zakon za izvr{uvawe na sankcii, ~l.229/6.
Zakon za sudovi, Sluben vesnik br.58/06.
Ustav na Republika Makedonija, br.08-4642/1 od 17.11.1991 izmenet so amandmanite od 1992, 1998, 2001 i
2005 godina, temelni vrednosti, ~l.8.
102
Zakon za lokalna samouprava, Sluben vesnik br.5/2002.
103
Zakon za lokalna samouprava, ~l.22, Nadlenosti na op{tinite: urbanisti~ko (urbano i ruralno planirawe), za{tita na ivotna sredina i priroda, lokalen ekonomski razvoj, komunalni dejnosti, kultura, sport
i rekreacija, socijalna za{tita i za{tita na decata, obrazovanie, zdravstvena za{tita, sproveduvawe na
podgotovki i merki na za{tita i spasuvawe na gra|anite i materijalnite dobra od voeni razurnuvawa, prirodni nepogodi i drugi nesre}i predizvikani od niv.
100
101
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moeme slobodno da kaeme deka ne postojat. Ne postoi nitu politika koja e aspektirana
kon suzbivawe na kriminalot osven vo ad hock situacii, kako {to se aktuelnite temi,
borba protiv terorizmot, i organiziraniot kriminal i pod pritisok na me|unarodnite
organizacii i me|unarodnata zaednica za opredeleni pra{awa.
Vakviot stav proizleguva dokolku se poglednat nekoi strate{ki dokumenti na
dravata, na primer Odgovorite na EU pra{alnikot104, Programite za ostvaruvawe na
socijalna za{tita na Ministerstvoto za trud i socijalna politika, i sli~no. Taka, vo
Odgovorite na EU pra{alnikot, osven vo delot politi~ki kriteriumi kade vladata
mo{ne oskudno odgovara na pra{awata vo odnos na postoeweto i primenata na
alternativnite merki, vo drug del ne se voop{to spomenati. Vo odnos na alternativnite
merki i {to e postignato so niv, vladata odgovorila preku na~inot na koj istite se
koncipirani vo zakonskiot tekst, bez bilo kakvi dopolnitelni objasnuvawa, statistiki,
praktiki, tendencii na razvoj, poto~no strategii, inicijativi ili politiki vo taa nasoka.
Dotolku pove}e e i stavot na Vladata deka promenite vo Krivi~niot zakonik od 2004 so
koi se vovedeni alternativnite merki se ~ini deka gi napravila poradi Preporakata
(92) na Sovetot na Evropa105, a ne poradi ocena na potrebite na dravata, na kaznenata
politika {to ja vodi, sostojbata so zatvorite, sudovite, efikasnosta kako na izre~enite
kazni i sankcii i sli~no. Vakvoto razbirawe na rabotite i da se kae opravduvawe na
aktivnostite definitivno go poddruva stavot odredeni novini {to se pokaalo deka
se korisni, a koi kako praktika doa|aat od stranstvo, da se ~uvstvuvaat kako nametnati
i da se prifa}aat ne poradi nivnata korisnost i razbirawe na potrebata od niv, tuku
kako nametnata obvrska koja mora da se izvr{i. Ponatamu, i obidot na Vladata da dade
statisti~ki podatoci vo odnos primenuvanite kazni zatvor i uslovni osudi (denes
alternativni merki) ukauva na delikaten problem. Imeno, Vladata presmetala deka
vo 2003 godina, bile osudeni na kazna zatvor 5796 lica, od koi uslovna osuda e izre~ena
na 2831 lice, a sudska opomena na 183 lica, taka {to procentot na izre~enite krivi~ni
sankcii uslovna osuda i sudska opomena (koi spored noviot Krivi~en zakonik se
alternativni merki) vo odnos na zatvorskite kazni e 52%. Ovaa procentualna
zastapenost na uslovnata osuda e presmetana kako rezultat na u~estvo na uslovnata
osuda vo izre~enite kazni zatvor, {to e pogre{no, bidej}i procentot bi trebalo da
proizleze od u~estvoto na kaznite zatvor i uslovna osuda vo vkupniot broj izre~eni
sankcii za toj period. Ova ili pretstavuva gre{ka ili neznaewe ili pogre{no
prezentirawe na sostojbite.
Ponatamu, vo istiot dokument106 vo drugo poglavje, alternativnite merki se spomenati
vo neobi~en kontekst. Imeno, se veli deka ...organite na progonot se vklu~eni vo
primenata na merki za resocijalizacija na zavisnicite od drogi preku kontinuirano
primenuvawe na alternativnite merki na sankcionirawe. Ova bezmalku e mo{ne
interesno poradi faktot {to organite dolni da gonat, ({to najverojatno se misli na
policijata iako decidno ne e navedeno), kontinuirano gi sproveduvaat alternativni
merki. Kako e mono ova koga dosega vakvi merki, odnosno vakov na~in na sankcionirawe
ne e primenet, odnosno vakvite merki ne se izre~eni od strana na relevanten organ. (?)

104

Moe da se najde na veb stranicata na Agencijata za evrointegracii - www.sie.gov.mk
Republika Makedonija alternativnite merki, soglasno Preporakata br. R.(92) 16 za Evropskite sankcii
i merki primenuvani vo zaednicata, usvoena od Komitetot na ministrite na Sovetot na Evropa na 19.10.1992 godina, gi vgradi vo doma{noto zakonodavstvo so Zakonot za izmenuvawe i dopolnuvawe na Krivi~niot zakonik
(Slu`ben vesnik na Republika Makedonija, br.19/04) godina od 30.03.2004 godina. Odgovori na EU pra{alnikot
- politi~ki kriteriumi, str.160
106
Odgovori na EU pra{alnikot - Pravda i vnatre{ni raboti, str.240
105
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Isto taka, determiniranosta na Vladata vo odnos na prezemaweto inicijativi i
soodvetni aktivnosti vo taa nasoka se ogleda i vo organiziraweto na duri dva nastani.
Imeno vo ramki na programata za edukacija na pretstavnicite na pravosudstvoto bile
organizirani: tridnevniot seminar vo 2001 godina na tema Alternativite na
maloletni~kata pravda vo politikata za mladite107, a namenet za sudiite i tridnevnoto
sovetuvawe vo 2004 godina na tema Monostite za dogovarawe vo krivi~noto
zakonodavstvo i alternativnite merki vo krivi~niot zakonik na Republika Makedonija,
namenet za obvinitelite i sudiite108. Tokmu vo kontekst na prvo navedeniot seminar bi
trebalo da se istakne deka od 2001, koga se govorelo za alternativnite merki kaj
maloletnicite, do denes, Zakonot za maloletni~ka pravda se u{te ne e donesen (spored
poslednata informacija, predlog zakonot za maloletni~ka pravda e vo vladina
procedura)109 .
Na nivo na Ministerstvoto za trud i socijalna politika (vo ponatamo{niot tekst
MTSP), so ogled deka direktni nositeli pri izvr{uvawe na merkite }e bidat tokmu
organite na ova ministerstvo, odnosno Centrite za socijalna rabota, isto taka ne se
dostapni podatoci vo odnos na strate{koto i politi~koto planirawe vo ovaa nasoka.
Taka na veb adresata na MTSP (www.mtsp.gov.mk) moe da se naide na kratok dokument
nasloven kako Reformi kade vo eden paragraf e spomenato deka ministerstvoto }e
prezeme nekakvi aktivnosti za sproveduvawe na alternativnite merki, bez pritoa da
iznese nekakvi dopolnitelni informacii za istoto. Ponatamu, soglasno Programata za
ostvaruvawe na socijalnata za{tita za 2005 godina vo dva paragrafa se spomenuvaat
alternativnite merki i toa od aspekt deka MTSP u~estvuvalo vo izmenite i
dopolnuvawata na krivi~niot zakonik (vo delot na sproveduvawe na alternativnite
merki), i deka }e se zajaknat kapacitetite na Centrite i }e se zgolemat programite za
realizirawe na alternativnite merki. Potpolno istoto e navedeno i vo Programata za
ostvaruvawe na socijalnata za{tita za 2006. Ovogodi{nata programa e dopolneta
edinstveno so informacijata deka }e bidat izgotveni metodolo{ki upatstva i }e se
sprovedat obuki za site implementatori na istite.
So ogled na faktot {to alternativnite merki ne se adekvatno izre~eni, a i
nesprovedeni od strana na Centrite o~igledno deka programskite celi na MTSP ne se
ostvareni (pri {to ne e za zanemaruvawe faktot deka i objektivnite uslovi moebi i
ne go dozvoluvaat istoto). Edinstveno {to moe da se spomene e skore{nata aktivnost
na Zavodot za socijalni dejnosti (ponatamu vo tekstot Zavod) koj vo noemvri 2005 godina
podgotvil analiza na sostojbata vo Centrite soglasno reformskoto reorganizirawe,
decentralizirawe i deinstitucionalizirawe, {to moe da pretstavuva po~etna osnova
za natamo{ni analizi i istrauvawa i vo kontekst na alternativnite merki. Isto taka,
Zavodot podgotvil Prira~nik za sproveduvawe na izvr{uvaweto na alternativnite
merki vo Centrite za socijalna rabota vo RM soglasno aktuelnite izmeni vo krivi~nopravnite propisi110 (koe bilo distribuirano do direktorite na Centrite). Prira~nikot
za al pretstavuva parafraza na zakonskite re{enija koi na~elno gi oblikuvaat
alternativnite merki i e daleku od ona {to bi pretstavuvalo prira~nik za
sproveduvawe na ovie merki. Zatoa ovoj dokument pove}e bi trebalo da se sfati kako
informacija deka soodvetnite - aktuelni - zakonski re{enija postojat, otkolku da
pretstavuva Prira~nik za sproveduvawe na merkite {to }e gi izre~e Sudot i koi }e
treba so soodvetnite metodologii, metodi, sredsva i znaewa da se sprovedat. Tokmu i
107

Odgovori na EU Pra{alnikot-Politi~ki kriteriumi, str.182
Odgovori na EU Pra{alnikot-Politi~ki kriteriumi, str.185
Zakon za maloletni~ka pravda, raboten tekst, proekt na Ministerstvo za pravda i UNCEF, fevruari 2006.
110
Prira~nik za sproveduvawe na izvr{uvaweto na alternativnite merki vo Centrite za socijalna rabota vo RM
soglasno aktuelnite izmeni vo krivi~no-pravnite propisi, JU Zavod za socijalni dejnosti, fevruari 2006.
108
109
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vo posledniot paragraf od vovedot na ovoj dokument stoi deka ovoj materijal e da se
zapoznaat vrabotenite vo centrite...so novinite koi {to se voveduvaat vo odnos na
alternativnite merki.... Aktivnost vo ovaa nasoka e i sovetuvaweto odrano vo Struga
vo juli 2006 godina, a nameneto za direktorite na Centrite. Ne e za zanemaruvawe faktot
{to na nivo na Zavodot o~igledni se aktivnostite i naso~enosta kon kone~no
zapo~nuvawe na oformuvawe sistem ili podgotovka vo postavuvaweto baza na koja
podocna }e se izgradat mehanizmite i }e se sproveduvaat alternativnite merki. No,
poedine~noto aktivirawe ili inicirawe se nadevame deka nema da vodi kon
introvertnost pri kreiraweto politiki ili pak strate{ko orientirawe na nivo na
dravata, bez transparentnost i informiranost na ostanatite organi implementatori
i pred se javnosta koi zasega ne se zapoznaeni, nitu informirani za toa.
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Glava 3

REZULTATI OD TERENSKOTO
ISTRA@UVAWE
ANALIZA NA PRA[ALNICITE
3.1. ANALIZA NA PRA[ALNICITE NAMENETI
ZA OSNOVNITE JAVNI OBVINITELSTVA
Kratok pregled od zakonskata regulativa. Kako organ na krivi~niot progon, javniot
obvinitel, koj dokolku uvidi deka se ispolneti osnovnite elementi, t.e. ispolneti se
obelejata na krivi~no delo, do sudot podiga obvinitelen predlog. Poto~no, vrz osnova
na dokazniot materijal dobien vo tekot na pretkrivi~nata i istranata postapka vr{i
pravna kvalifikacija na deloto i go podveduva pod odredena inkriminacija spored
Krivi~niot zakonik. Vo ramki na obvinitelniot predlog, pokraj generaliite za liceto,
opis na deloto, ocenata deka stanuva zbor za vinoven storitel, pravnata kvalifikacija,
javniot obvinitel bara od sudot da go oglasi liceto za vinovno i da go kazni spored
Zakonot. Javniot obvinitel moe da pobara od sudot izrekuvawe sudska opomena ili
uslovna osuda111. Koga se vodi skratena postapka, a toa e vo slu~aite koga stanuva zbor
za storeni krivi~ni dela za koi moe da se izre~e kazna zatvor do tri godini, javniot
obvinitel moe da predloi izrekuvawe na nekoja od alternativni merki (op{tokorisna
rabota, uslovno prekinuvawe na vodewe na krivi~na postapka ili ku}en zatvor)112.
Isto taka, osobeno zna~ajna odredba od na{eto zakonodavstvo e i onaa {to go regulira
principot na oportunitet na javniot obvinitel113. Spored ovoj princip, javniot obvinitel
moe i da go odloi ili da se otkae od goneweto dokolku smeta deka vodeweto postapka
ne e celesoobrazno i dokolku se ispolneti zakonski predvidenite uslovi. Stanuva zbor
za uslovi koi utvrduvaat deka e storeno krivi~no delo za koe moe da se izre~e kazna
zatvor do tri godini ili pari~na kazna, da postoi soglasnost na o{teteniot, storitelot
(ili vo ovaa faza s¢ u{te osomni~eniot) da se odnesuva vo soglasnost so nalozite na
javniot obvinitel, da se otstranat {tetnite posledici, da se nadomesti {tetata i
ostvaruvawe na drugi obvrski. Vo ramkite na ovie drugi obvrski, Zakonot naveduva
nekolku: pla}awe odredena suma vo korist na buxetot na dravata ili druga institucija
ili pak vo humanitarni celi, ispolnuvawe na obvrskite od izdruvawe i sl. Javniot
obvinitel moe da se otkae od gonewe i vo slu~ai koga }e oceni deka postoi vistinsko
kaewe, storitelot go spre~il nastanuvaweto na {tetnite posledici, ja nadomestil
{tetata ili dokolku poradi postoeweto na drugi sli~ni okolnosti uvidi deka krivi~na
sankcija bi bila nesoodvetna za konkretniot slu~aj.114 Od osobena vanost vo ovie slu~ai
e {to javniot obvinitel ja zema predvid i voljata na rtvata (o{teteniot), odnosno,
111

Zakon za krivi~na postapka, ~l.358.
Zakon za krivi~na postapka, ~l.468, 469.
113
Zakon za krivi~na postapka, ~l.145.
114
Zakon za krivi~na postapka, ~l.146.
112
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bara soglasnost od nea za da prezeme nekoja od ovie merki (~l.145/1). Tokmu ova korelira
so namerata na zakonodavecot postepeno da vklu~uva elementi na restorativna pravda,
pri {to se istaknuva ulogata na rtvata. Prethodno navedenoto na nekoj na~in
pretstavuva medijacija, {to kako zakonska monost za vonsudsko re{avawe na sporovite
postoi vo drugi zakonodavstva, no ne i kaj nas koga stanuva zbor za krivi~nata materija.
Vo konkretniot slu~aj, JO ima uloga na arbiter/medijator koj go iznesuva predlogot i
verifikuva dogovorot koj vo negovo prisustvo }e go sklu~at i potpi{at storitelot i
o{teteniot. Ovaa zakonska monost postoi i po podignuvawe na obvinenieto i kako
novina se vika uslovno prekinuvawe na vodewe na krivi~na postapka.

Rezultati od istraæuvaweto. Od vkupno 22 osnovni javni obvinitelstva vo Republika
Makedonija, realizirani bea 20 intervjua. Intervjuata bea realizirani so pretstavnici
na osnovnite javni obvinitelstva vo Gevgelija, Strumica, Ko~ani, Ki~evo, Debar,
Kumanovo, Ohrid, Veles, [tip, Kriva Palanka, Radovi{, Sveti Nikole, Resen, Prilep,
Tetovo, Gostivar, Berovo, Kavadarci i Skopje.
Pra{awata na koi odgovaraa obvinitelite tematski moeme da gi podelime vo
nekolku delovi, imeno, spored momentalnata praksa vo predlagawe na alternativni
merki, zapoznaenosta na osnovnite javni obviniteli so alternativnite merki, uslovi i
nedostatoci koi postojat spored OJO, a koi se javuvaat kako pri~ina za neprimena na
merkite, sorabotkata pome|u organite implementatori, pra{aweto za op{tokorisnata
rabota kako nova alternativna merka vo na{eto zakonodavstvo i spored ulogata na
javnosta ili zaednicata vo procesot na implementirawe na merkite.

3.1.1. Predlagawe na alternativni merki. Spored analizata na odgovorite na
osnovnite javni obviniteli, a vo kontekst na praksata na predlagawe na alternativnite
merki, moeme slobodno da kaeme deka istata ne postoi. Imaj}i gi predvid monostite
{to mu se davaat na javniot obvinitel soglasno ZKP (~l. 468 i 469) za koi govorevme
pogore vo tekstot, javnite obviniteli vo obvinitelniot predlog ne predlagaat vid na
krivi~na sankcija, tuku predlagaat liceto da se osudi i soodvetno kazni. Toa zna~i
deka javniot obvinitel e glavno pasiven vo odnos na prezemaweto vakva inicijativa.
Sepak, malcinstvoto ispitani javni obviniteli ili nivni zamenici izjavija deka vo
dva slu~ai bila predloena uslovna osuda so za{titen nadzor i vo eden slu~aj
op{tokorisna rabota. Spored odgovorite, pri~inite bea detektirani vo nepostoeweto
na tehni~ki i materijalni uslovi za uspe{no sproveduvawe na merkite osobeno na
ku}niot zatvor. Sepak, se postavuva pra{aweto dali voop{to javnite obviniteli ja
imaat predvid materijata na alternativni merki vo svoite podgotovki za podnesuvawe
na obvinitelen predlog pa, spored toa, pri~inata nivnoto inertnoto deluvawe da ja
barame vo nepoznavawe na materijata, vo nepostoe~kata praksa, ili nepostoeweto na
tehni~ki sredstva za implementirawe na merkite.
Iznenaduvawe be{e podatokot {to op{tokorisnata rabota bila predloena vo eden
slu~aj za storeno krivi~no delo kraba. Imeno, OJO vo obvinenieto predloil
obvinetoto lice da odraboti 40 ~asa op{tokorisna rabota, ne preciziraj}i kade taa bi
se izvr{ila. Vo ovoj slu~aj nadleniot sud ja prifatil predloenata merka, donel
presuda i izrekol alternativna merka115.

115

Me|utoa, vo presudata osven brojot na ~asovi, sudijata ne konkretiziral vo koja javna sluba treba da se
upati osudenoto lice. Nepostoewe konkretni javni slubi, s¢ u{te preciznonerazraboteniot na~in na izvr{uvawe na navedenata merka i nepostoeweto na koordinacija pome|u drugite nadleni institucii koi
treba da se vklu~at vo procesot na nejzino izvr{uvawe se pre~ki koi onevozmouvaat merkata da se implementira vo praktikata, odnosno presudata ja pravat nepodobna za izvr{uvawe.
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Vo odnos na merkata uslovna osuda so za{titen nadzor, osven dvajca ispitanika koi
dale pozitiven odgovor na pra{aweto, ostanatite pretstavnici pri~inite za nejzino
nepredlagawe gi gledaat vo nepostoewe podoben krivi~en predmet odnosno potreba za
izrekuvawe takva merka. Pri~inite za nepredlagawe na alternativnite merki od strana
na OJO za odreden broj ispitanici bea vo nepostoeweto nadleni institucii ili
kapaciteti, pred s¯ vo centarot za socijalna rabota za vr{ewe nadzor nad uslovnata
osuda. So ogled na toa {to nema monosti za realizirawe, tie ne ja ni predlagaat merkata.
Vo odnos na uslovnoto prekinuvawe na vodewe na krivi~nata postapka, vrz osnova
na del od dobienite odgovori e dobien vpe~atok deka mal del od ispitanicite ne pravat
jasna distinkcija pome|u odlouvawe odnosno otkauvawe od krivi~no gonewe (spored
na~eloto na oportunitet), od edna strana, i uslovno prekinuvawe na vodewe na
krivi~nata postapka, od druga strana, bidej}i dvata instituta moat da se primenat od
isti pri~ini: soglasnost na o{teteniot, storitelot, nadomestuvawe na {tetata i
otstranuvawe na {tetnite posledici, no vo razli~na faza od celokupniot proces Taka,
del od ispitanicite go koristat na~eloto na oportunitet, odnosno dokolku postoi
soglasnost od strana na o{teteniot, kako i podgotvenost obvinetiot da ja nadomesti
{tetata116, voop{to ne podnesuvaat obvinenie. Imeno, obvinetiot se zadoluva ({to
pretstavuval op{toprifaten kriterium) da uplati odreden pari~en nadomest117 vo
korist na dravata ili odredeni zdravstveni ustanovi118.
Prifa}aj}i gi objektivnite pre~ki koi vo periodot na sproveduvawe na
istrauva~kiot proces postojat vo na{iot praven sistem za uspe{no implementirawe
na novite alternativni merki, pra{aweto: Dokolku postojat uslovi za izrekuvawe, koja
alternativna merka bi ja predloile? - ima{e za cel da se sogleda kolku OJO voop{to
se zapoznaeni i podgotveni da pridonesat za nivna po~esta primena. I pokraj zakonskata
monost, pogolemiot broj ispitanici gi navedoa uslovnata osuda i sudskata opomena
kako moni alternativni merki.
Vo taa nasoka, a imaj}i ja predvid monosta na OJO da podnese alba na presuda i
re{enie za sudska opomena, poradi odluka za krivi~nite sankcii (~l. 380 ZKP), kako vo
korist, taka i na {teta na obvinetiot, ispitanicite bea pra{ani dali poradi nivnoto
nesoglasuvawe so izre~enata sankcija imaat obaleno takov vid presuda. Spored
odgovorite, mal broj od ispitanicite nezadovolni od izre~enata uslovna osuda imaat
podneseno alba za nejzina zamena so kazna zatvor. Ottuka, moe da se zaklu~i deka
OJO voop{to ili retko go koristat pravoto da podnesat redoven praven lek vo korist
na obvinetiot so koj se pobiva presudata vo delot kaj izre~enata sankcija.

3.1.2. Zapoznaenost i praksa. I pokraj relativno razli~nite stavovi kaj pogolemiot
broj pra{awa, me|u javnite obviniteli edinstveno postoi soglasnost deka
alternativnite merki se dobra zamena na kaznata zatvor i istite moat da ja ostvarat
svojata cel, dokolku se izre~eni sprema soodvetna li~nost i dokolku se ostvareni site

116

Sepak, ima{e i mislewe, poprecizno kaano stav, deka vo mnogu slu~ai u{te pred podigaweto na obvinitelen predlog storitelot na krivi~noto delo i rtvata (o{teteniot) se dogovaraat pome|u sebe (vo Gostivar
vo 90% od slu~aite za koi moe da se izre~e kazna zatvor do tri godini, a naj~esto za soobra}ajni nesre}i
kade ima telesni povredi, smrt ili materijalna {teta), taka {to OJO pri ispituvawe na rabotata i soslu
{uvawe na rtvata i ne go zemaat mo{ne seriozno nejziniot stav bidej}i sepak stanuva zbor za draven
organ nadleen za gonewe i pred se osuduvawe na obvinetoto lice, a rtvata vo mnogu slu~ai go odmaga, a
ne go pomaga razre{uvaweto.
117
Naj~esto 10.000,00 denari.
118
Maj~in dom ili druga humanitarna organizacija.
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neophodni preduslovi za nivno implementirawe, iako, od pogore kaanoto, tie ne gi
primenuvaat.
Vo odnos na zapoznaenosta na javnite obviniteli za postoewe vladina strategija ili
inicijativa za uspe{no implementirawe na alternativnite merki, spored navedenite
odgovori, re~isi polovina od ispitanicite ne se zapoznaeni, nitu informirani za kakvi
bilo inicijativi ili aktivnosti. Ostanatite ispitanici kategori~no izjavija deka
dosega vladina strategija na taa tema ne e nitu podgotvena nitu usvoena.
So ogled na faktot deka li~nosta na storitelot e od ogromna vanost pri
predlagaweto na alternativna merka kako vid krivi~na sankcija, a imaj}i gi predvid
odgovorite deka alternativnite merki se dobra zamena za kaznata zatvor i moat da ja
ostvarat celta na sankcioniraweto, no i nepostoeweto praksa za nivno predlagawe, vo
kontekst na utvrduvawe na pocelosna slika za poznavawata na javnite obviniteli za
alternativnite merki, tie bea staveni vo pozicija da odgovorat na pra{aweto za toa
kakvi soznanija za li~nosta na storitelot i storenoto delo im se potrebni za da
predloat alternativna merka. Vo odnos na ova ispitanicite gi navedoa okolnostite
koi se zemaat predvid voop{to pri odmeruvawe na kaznata, a navedeni vo KZ, i toa:
porane{niot ivot na liceto, semejnata i materijalnata sostojba, prethodnata
(ne)osuduvanost, odnesuvaweto za vreme i po izvr{uvaweto na deloto, odnesuvaweto
za vreme i po zavr{uvaweto na krivi~nata postapka, teinata na deloto, kako i na~inot
na negovo izvr{uvawe i sl. Li~nosta na storitelot, odnosno karakternite osobini i
negovata sposobnost da ja prifati i da se prilagodi na izre~enata merka, kako i
izrazenoto kaewe za storenoto delo se navedeni od strana na 80% od ispitanici.
Posebno karakteristi~en i vreden za oddelno spomenuvawe e edinstveniot odgovorot
spored koj odnosot na storitelot kon rtvata treba da se zeme predvid pri predlagawe
na merkata.
Tokmu vo odnos na vlijanieto koe rtvata bi trebala da go ima vo donesuvaweto
odluka za predlagawe konkretna alternativna merka, pogolemiot del od ispitanicite
smetaat deka rtvata treba da ima odredena uloga. Ulogata na rtvata spored OJO se
ogleda vo slednive okolnosti: dali obvinetiot ja nadomestil {tetata, dali ] se izvinil
na rtvata, dali rtvata mu prostila, kako i postoe~kiot odnos pome|u obvinetiot i
rtvata (dokolku se vo bliski rodninski odnosi).

3.1.3. Uslovi i nedostatoci. Ispitanicite sli~ni odgovori davaat i na slednoto
pra{awe koe bara da se navedat nedostatocite koi postojat za uspe{no implementirawe
na alternativnite merki. Generalno, i pokraj toa {to del se ograduvaat od davawe
odgovor pred s¯ poradi nemawe praktika za da moe realno da se sogledaat
nedostatocite, kaj pogolemiot del od odgovorite se identifikuvani slednive
nedostatoci: nepostoewe materijalni sredstva, nepostoewe pravna ramka, nedostatok
od institucionalna postavenost, needuciran kadar.
3.1.3.a.Kapaciteti. Sekoga{ koga stanuva zbor za odredeni novi aktivnosti,
sproveduvawe odredeni dejstvija i prezemawe odgovornosti, neophodno e postoewe na
sredstva (i toa ne samo od finansiska priroda) za da moe da se ostvarat predvidenite
celi. Tokmu vo odnos na postoeweto institucionalni, ~ove~ki i materijalni kapaciteti
za uspe{no implementirawe na alternativnite merki me|u javnite obviniteli ne postoi
ednoglasnost deka se izgradeni soodvetni kapaciteti za implementirawe na
alternativnite merki. Za najgolemiot broj ispitanici kapaciteti za nivno implementirawe postojat. Taka, dodeka eden del smetaat deka nema dovolno ~ove~ki potencijal,
odnosno kadar nadleen za sproveduvawe na alternativnite merki, drug del nedostatokot
go nao|a vo needuciranosta i nestru~nosta za izvr{uvawe na alternativnite merki. I
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sekako, pobrojni se mislewata koi glavnata pre~ka za dosega{nata nefunkcionalnost na
alternativnite merki ja nao|aat vo finansiskata osnova. Vo odnos na ova, buxetite na
javnite obvinitelstva ne sodrat posebna stavka koja bi bila nameneta za alternativnite
merki . Isto taka ednoglasen be{e i stavot deka nema potreba da se predvidi takva
buxetska stavka bidej}i OJO ne e nadleno vo izvr{uvaweto na alternativnite merki.
Ottuka, finansiraweto treba da se prenese na sudot.
Od vakvite odgovori moe da se zabelei deka nedostatocite se gledaat t.e.
detektiraat vo drugite organi, onie nadleni za sproveduvawe, a ne i vo ramki na
sopstvenite nadlenosti. Ova od druga strana vodi kon zaklu~ok deka javnite obviniteli
sebesi ne se gledaat vo mehanizmot na praktikuvawe na alternativnite merki.

3.1.3.b.Sorabotka. Spored odgovorite, moe da se zabelei deka sorabotka pome|u
javnite obviniteli i sudiite za izvr{uvawe na sankcii, centrite za socijalna rabota,
lokalnata zaednica ne postoi ili, onamu kade postoi, taa e svedena na minimum. Sepak,
ne smee da se zanemari faktot deka negativnite odgovori se rezultat na neprimenata
na novite alternativni merki, a koga stanuva zbor za uslovnata osuda ili, pak, sudskata
opomena, ne postoi nikakva koordinacija. Edinstveno e poso~en centarot za socijalna
rabota koga stanuva zbor za postapka protiv maloletnici, no toa e zakonska obvrska,
bidej}i OJO, po prethodno pribaveno mislewe na Centarot za li~nosta na maloletnoto
lice, re{ava dali }e podigne obvinenie ili ne. Involviranosta, me|usebnata
koordiniranost, sorabotka, pomo{ ili u~estvo vo zaedni~ki aktivnosti ne postojat.
Ova ukauva na faktot deka duri i bazi~nata komunikacija pretstavuva problem.
3.1.3.v. Edukacija. Koga stanuva zbor za uspe{no implementirawe na alternativnite
merki, pokraj materijalnata i normativnata odnosno institucionalna postavenost, e
istaknata i dopolnitelnata edukacija i ostru~uvawe na kadarot, kako edna od
dopolnitelnite pretpostavki koi treba da se ispolnat. Tokmu vo taa nasoka, OJO navedoa
potreba od obuka. Iako vo pomal broj, sepak, 6 od ispitanicite smetaat deka na OJO ne
im e potrebna dopolnitelna obuka so obrazloenie deka tie nemaat zna~ajni ingerencii
vo taa oblast. Isto taka, 4 od niv smetaat deka i na drugite institucii ne im e potrebna
obuka osven materijalni sredstva/uslovi. Sepak, pogolemiot del se soglasuvaat deka e
potrebna dopolnitelna, zaedni~ka obuka za site nadleni institucii vklu~uvaj}i gi
sudovite, MVR, centrite za socijalna rabota, koja treba da opfati: uspe{ni primeri od
doma{nata i stranska praktika, decidna podelba na zada~ite i odgovornostite kaj
nadlenite institucii, vospostavuvawe mehanizmi za sproveduvawe. Eden od
ispitanicite smeta deka e potreba od edukacija koja }e bide naso~ena kon u~ewe metodi
za ocenuvawe na podobnosta na li~nosta na storitelot kako subjektiven kriterium koj
treba da se zeme predvid pri predlagaweto i izrekuvaweto na alternativnata merka.
3.1.4. Op{tokorisna rabota. I pokraj soglasnosta deka ne postojat osnovi/preduslovi
za uspe{no implementirawe na op{tokorisnata rabota koja se izvr{uva vo zaednicata
vo koja osudenoto lice ima postojano iveali{te odnosno prestojuvali{te, ispitanicite
imaat razli~ni mislewa za preduslovite koi treba da se ispolnat za da po~ne procesot
na izvr{uvawe na ovaa alternativna merka.
Taka, odgovorite na ispitanicite moeme da gi klasificirame vo nekolku grupi:
A. Uslovi povrzani so nepostoewe na podzakonska regulativa so koja poblisku bi se
reguliral na~inot na izvr{uvawe i bi se konkretizirale i podelile
nadlenostite i odgovornostite me|u nadlenite institucii;
B. Uslovi povrzani so nadzorot, odnosno pasivnosta na centrite za socijalna
rabota, koi treba da bidat glavni akteri vo procesot na izvr{uvawe;
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V. Uslovi povrzani so neidentifikuvani javni ustanovi i javni slubi koi bi gi
prifatile osudenite lica, kako i neidentifikuvani potrebi za vr{ewe na
op{tokorisna rabota;
G. Uslovi povrzani so mentalitetot na gra|anite, odnosno nivnata svest i
neinformiranost.
Pri predlagaweto i izrekuvaweto na alternativnite merki, objektivnite i
subjektivnite kriteriumi vrzani za storitelot i krivi~noto delo se zakonski
predvideni. Toa zna~i deka nivnoto ispolnuvawe e imperativ. Taka, dodeka
ispolnuvaweto na objektivnite kriteriumi (obvinetoto lice da e prvoprestapnik i
visinata na kaznata na storenoto delo da e do 3 godini) e nesporno, se postavuva
pra{aweto na koj na~in se vr{i ocena na li~nosta na osudenoto lice kako subjektiven
kriterium pri opredeluvaweto negovata podobnost da mu bide izre~ena merkata
op{tokorisna rabota.

3.1.4.1. Li~nosta na storitelot. Vo odnos na soznanijata so koi raspolagaat OJO,
pri zapoznavawe na li~nosta na storitelite na krivi~ni dela celta be{e da se sogleda
dali i koga (vo koj del od krivi~nata postapka) OJO stapuva vo neposreden kontakt so
liceto. Taka, spored ponudenite odgovori, izvorite na soznanija moat da se podelat
na neposredni i posredni:
ü Vo posredni izvori se vbrojuvaat: krivi~nata prijava, kaznena evidencija od
sudovite, izve{tai od strana na centrite za socijalna rabota, no edinstveno
koga stanuva zbor za maloletni storiteli na krivi~ni dela.
ü Kako neposredni izvori za dobivawe soznanija za li~nosta na obvinetoto lice se
naveduvaat: izjavite na samoto obvineto lice, na svedocite i na o{tetenoto lice.
O~igledno e deka siroma{nata lepeza soznanija so koi raspolaga OJO, nekomunikacijata
so drugi organi za dobivawe informacii i profilirawe na li~nosta na storitelot
(obvinetoto lice), osobeno (ne)sorabotkata so centrite za socijalna rabota i vo drugi
okolnosti (osven za maloletnici) zaradi dobivawe stru~ni soveti i informacii pri
ocenuvawe na profilot na liceto, nesomneno govorat deka OJO voop{to ne go promenil
na~inot i metodite na rabota vo soglasnost so promenite koi gi nalagaat alternativnite
merki i postoe~koto zakonodavstvo. Vakviot hendikep e samo potvrda deka OJO ne ni
moat so vakov na~in na rabota da u~estvuvaat vo predlagaweto alternativni merki
bidej}i toa podrazbira poaktivna uloga na OJO vo ocenuvawe na slu~ai koga, za koj
storitel, za kakvo delo, koja alternativna merka da ja predloi na sudot.

3.1.5. Javna svest. Interesni odgovori se dadeni na pra{aweto kako OJO ja gledaat
ulogata na zaednicata vo izvr{uvawe na op{tokorisnata rabota. Taka, dodeka del od
ispitanicite izrazuvaat nedoverba i skepticizam vo prifa}aweto i davaweto poddr{ka
od strana na zaednicata, osobeno od primarnata sredina, ostanatite smetaat deka
zaednicata ima primarna uloga vo resocijalizacija na liceto kako osnovna cel na
krivi~nite sankcii i osobeno go istaknuvaat nejzinoto primarno vlijanie vo toj proces.
Sepak, del se ograduvaat naveduvaj}i deka poradi nivnata neimplementiranost, te{ko
moe da se zboruva za samite alternativnite merki, kako i da se predviduva stavot na
zaednicata pri nivna primena.
Tokmu vo vrska so predhodno kaanoto, vo pogolemiot broj slu~ai OJO izjavija deka
e potrebno da se podigne javnata svest kaj gra|anite, da bidat zapoznaeni so celite,
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na~inot na izvr{uvawe i ulogata {to zaednicata ja ima vo uspe{nata implementacija
na alternativnite. Samo vo dva slu~ai be{e navedeno deka gra|anite ne treba da bidat
zapoznaeni so alternativnite merki argumentiraj}i deka javnata svest te{ko se menuva,
odnosno deka tie merki (osobeno op{tokorisnata rabota) pove}e }e gi stigmatizira
licata koi ja izvr{uvaat, tokmu poradi odnosot na naselenieto kon nego.119
Dodeka pogolemiot broj od ispitanicite smetaat deka elektronskite mediumi, pred
s¯ preku edukativni emisii, se glaven na~in/sredstvo za zapoznavawe i informirawe
na gra|anite, drugiot del vo izvori za podignuvawe na javnata svest gi vbrojuvaat i
pe~atenite materijali, bro{uri, kako i javnite tribini. Vo dopolnenie be{e izjaveno
deka mnogu pokorisno i postru~no bi bilo dokolku edukacija i informirawe na
naselenieto sproveduvaat stru~ni lica, neposredno vklu~eni vo procesot na
implementacija. Ova doa|a ottamu {to nekoi od ispitanicite ne veruvaat vo preciznosta
na ona {to se iznesuva preku mediumite.

Z A K L U ^O K
Iako neformalno i moebi nesvesno, sepak, javnite obviniteli u~estvuvaat vo
kreiraweto politika ili gradeweto praktika vo primenuvawe na alternativnite na~ini
na postapuvawe ~ija cel e izbegnuvawe na zatvoraweto, ne pri~inuvawe na dopolnitelna
{teta i izolacija na odredeni storiteli na krivi~ni dela. Tokmu preku primenata na
principot na oportunitet, ulogata na javnite obviniteli e do nekade promeneta. Ova se
ogleda i vo faktot {to vo vakvi slu~ai javnite obviniteli na nekoj na~in presuduvaat
i so toa go izbegnuvaat ili odlouvaat vodeweto na krivi~nata postapka ili kaznuvaat
i nalouvaat storitelot na krivi~noto delo da plati odredena suma pari vo interes
na nekoja zdravstvena ili humanitarna organizacija. Sli~no na poslednovo e i
kaznuvaweto na storitelot na krivi~noto delo preku kompenzacija ili restitucija na
rtvata. Od ova moe da se kae deka javniot obvinitel ima vo nekoj oblik funkcija na
sudija.
[to se odnesuva pak do izvr{uvawe na alternativnite merki vo tekot na postapkata,
aktivnosta na javnite obviniteli e svedena na nezavidno nivo, t.e vsu{nost ne moe da
se kae deka vo ovie situacii javnite obviniteli imaat nekakva uloga. Ova ottamu {to
javnite obviniteli (osven vo isklu~itelnite situacii koga predloile uslovna osuda)
pri podnesuvawe na obvinitelniot predlog ne predlagaat vid krivi~na sankcija.
Pritoa,a ne se pravi procenka na li~nosta (obvineta za krivi~noto delo) vo smisla na
ocenuvawe na profil na liceto za koe bi bilo mono, dokolku predloat, sudot da
izre~e alternativna merka. Isto taka, voobi~aeno e tie da ne podnesuvaat alba na
presuda vo slu~aite koga predloile alternativna merka, a sudot izrekol kazna. Od
ova, pak, proizleguva tradicionalnata uloga na obvinitelot da obvini i da nastojuva
sudot da go kazni liceto. Vo mnogu malku slu~ai vodat smetka za vistinskite potrebi na
rtvata. Osven osnovnata uloga predvidena vo zakonot, potrebite na rtvata ne se
reflektirani preku aktivnostite na javnite obviniteli, pri formirawe na celosnata
slika vo slu~aj na predlagawe na alternativna merka.

119

Vo ovoj kontekst }e ukaeme i na stavot (iako go zemame kako isklu~ok) deka poznavaweto na alternativnite
merki pretpostavuva i poznavawe na generaliite na osudenite lica odnosno potrebata istite da bidat
javno objaveni bidej}i na toj na~in }e se dejstvuva preventivno. Ova vo golema mera govori za razmisluvaweto deka predizvikuvaweto sram e sredstvo na prevencijata, {to nitu od daleku e su{tinska ili pak
bliska okolnost na alternativnite merki, i {to so istite se nastojuva da se postigne.
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Pokraj nepostoe~kata praksa vo odnos na predlagaweto na alternativnite merki,
iako ovoj organ treba da ima zna~ajna uloga vo sistemot na implementirawe na
alternativnite merki, nema poznavawa za svojata uloga i konkretnite aktivnosti.
Javnite obviniteli ne se informirani nitu za aktivnostite {to se prezemaat od strana
na vladata, nadlenite ministerstva i ustanovite, {to dopolnitelno ukauva deka ne
postoi komunikacija i razmena na informacii i sorabotka koja vo idnina }e bide
neophodna. Tokmu vo odnos na sorabotkata, javnite obviniteli osven so centrite za
socijalna rabota i koristeweto na nivnite uslugi (i ova samo vo slu~ai na maloletnici)
nemaat sorabotka so drugite ustanovi iako imaat zakonska monost da gi koristat
nivnite uslugi.

3.2. ANALIZA NA PRA[ALNICITE
NAMENETI ZA OSNOVNITE SUDOVI
Kratok pregled od zakonskata regulativa. Pokraj osobeno zna~ajnata uloga na javniot
obvinitel, vo domenot na aktivnostite koi bi zna~ele deinstitucionalizirawe i
izbegnuvawe na postapkata ili zatvoraweto vo kontekst na alternativnite na~ini na
postapuvawe, kaj sudot lei predizvikot i odgovornosta pri sankcioniraweto. Vo ovaa
svoja uloga sudot nastojuva preku sankcijata da zadovoli mnogu drugi uslovi, t.e. da kazni
za storenoto delo, da zatvori, da opomene, da rehabilitira ili resocijalizira, da vodi
smetka kako za storitelot, taka i za o{teteniot, da ja zadovoli pravdata i sli~no.
Pokraj osnovnata odredba deka na storitelite na krivi~ni dela im se izrekuva so
zakon propi{anata kazna, vo odredeni slu~ai sudot zakonski predvidenata kazna moe
da ja ublai.120 Pri odmeruvawe na kaznata, Sudot zema predvid razli~ni okolnosti,
odnosno karakteristiki kako, na primer, stepenot na krivi~na odgovornost, pobudite i
okolnostite pod koi e storeno deloto, porane{niot ivot na storitelot, negovata
semejna i materijalna/imotna sostojba, teinata na krivi~noto delo, storenata povreda,
posledicite od storuvawe na deloto nad storitelot i kako istite mu vlijaat, potrebite
od negova resocijalizacija i sl121. Spored ova i dokolku postojat osobeno olesnuva~ki
okolnosti, sudot moe za takvi slu~ai moe da izre~e i kazna poniska od zakonski
predvidenata.122 Sepak, i vo ovie slu~ai zakonot predviduva garancii vo odnos na toa
koja kazna vo koja visina moe da se ublai123, pa duri i storitelot da go oslobodi od
kazna. Takvi se situaciite koga sudot moe da go oslobodi od kazna liceto do
zavr{uvawe na krivi~nata postapka dokolku stanuva zbor za dela za koi zakonot
predviduva izrekuvawe pari~na kazna ili kazna zatvor do tri godini, koga liceto }e gi
nadomesti {tetnite posledici, i od osobeno zna~ewe e da postoi soglasnost na
o{teteniot.124
So Krivi~niot zakonik odredeni se pravilata na postapuvawe na sudot vo slu~aj na
izrekuvawe na nekoja od alternativnite merki. Me|utoa, so Zakonot za krivi~na postapka
e utvrdeno deka na podnesen predlog od javniot obvinitel (ovlasteniot tuitel) za
izrekuvawe alternativna merka (~l.468 od ZKP), sudot moe da donese odluka za istite
bez odruvawe na glaven pretres pri {to se razbira mora da se zapazat kriteriumite

120

Krivi~en zakonik,~l.34.
Krivi~en zakonik, ~l.39.
122
Krivi~en zakonik, ~l.40.
123
Krivi~en zakonik, ~l.41.
124
Krivi~en zakonik, ~l.43-a.
121
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koga se nosi presuda bez odruvawe na glaven pretres. Vo toj slu~aj sudijata, dokolku
obvinetiot se soglasuva so takviot na~in na vodewe na postapkata i donesuvawe na
takva odluka, sudot }e donese presuda so koja }e izre~e alternativna merka.

Rezultati od istraæuvaweto. Od vkupno 27 osnovni sudovi vo Republika Makedonija,
realizirani bea 24 intervjua so pretstavnici na Osnovnite sudovi od Tetovo, Gostivar,
Ki~evo, Prilep, Skopje 1 i Skopje 2, Resen, Ohrid, Kru{evo, Debar, Veles, Vinica,
Gevgelija, Del~evo, Kavadarci, Ko~ani, Kratovo, Kriva Palanka, Kumanovo, Negotino,
Radovi{, Sveti Nikole, Strumica i Berovo. Od intervjuiranite pretstavnici, 8 bea
pretsedateli na osnovnite sudovi i 16 bea sudii krivi~ari.
Spored analizata na napravenite intervjua, momentalnata sostojba so primenata na
alternativnite merki op{tokorisna rabota i uslovna osuda so za{titen nadzor ukauva
na faktot deka iako neprimeneti, moe da se kae deka sudiite imaat generalni
poznavawa za istite i generalno se volni da gi primenuvaat iako postojat golemi
nedostatoci i ne se ispolneti golem broj preduslovi, na koi }e se osvrneme podolu vo
tekstot.
Praksa vo izrekuvawe na alternativnite merki postoi za uslovnata osuda i sudskata
opomena. Pri~ina za primenata edinstveno na ovie merki e {to ne baraat dopolnitelni
angamani na drugi organi, ne pobaruvaat aktivnosti na zaednicata, nemaat nadzorni
mehanizmi ili mehanizmi na proverka, iako bi trebalo da postoi seto od predhodno
kaanoto. Ova naveduva na stavot deka procesite na resocijalizacija ili podobruvawe
na povedenieto te{ko moat da se uvidat/potvrdat, nezavisno dali postoi ili ne postoi
popravawe na povedenieto, sfa}awe na storenoto delo, {to istoto predizvikalo i sl.
Odnosno, nema povratna informacija do sudot za toa dali soodvetnata odluka e efikasna
ili ne. Iznenaduvawe be{e soznanieto deka od repertoarot alternativni merki, vo
Osnovniot sud Prilep dve merki op{tokorisna rabota125, vo Osnovniot sud vo Kriva
Palanka edna uslovna osuda so za{titen nadzor126 i vo Osnovniot sud Skopje 1 vo eden
slu~aj bila izre~ena merkata uslovno prekinuvawe na vodewe na krivi~na postapka.
Od pra{awata na koi odgovaraa sudiite bea koncipirani nekolku aspekti, i toa, bea
utvrdeni uslovite poradi koi ne se primenuvaat alternativnite merki i nedostatocite
koi spored sudiite postojat za nivna neprimena. Vo prodolenie, posebni pra{awa bea
posveteni na op{tokorisnata rabota i na uslovnata osuda so za{titen nadzor.

3.2.1. Uslovi i nedostatoci. Pozadinata na nepostoe~ka praktikata vo izrekuvawe,
a so toa i na sproveduvawe na alternativnite merki, sudiite ja gledaat vo nepostoeweto
na uslovi, sredstva, organizacioni mehanizmi, ostru~enost i osposobenost za nivno
sproveduvawe i ne postoewe na nadzor na izvr{uvaweto. Velat, mo{ne e lesno da se
izre~at, no kakov efekt }e ima izrekuvaweto koga istoto ne e mono da se sprovede.
Rezultatite kauvaat deka momentalno ne postojat uslovi za implementirawe na
alternativnite merki. Vo odnos na uslovite, spored odgovorite na sudiite, istite moat

125
126

I dvete merki se izre~eni vo 2006 godina.
Vo 1995 od 2463 uslovni osudi samo vo 4 bil izre~en za{titen nadzor, vo 1998 od vkupno 2347 uslovni osudi
samo vo 4 slu~ai bil izre~ena uslovna osuda so za{titen nadzor, vo 1999 od vkupno 2648, uslovna osuda
so za{titen nadzor bila izre~ena vo 3 slu~ai, a vo 2000 godina od vkupno 2440 uslovni osudi, vo 5 slu~ai
bila izre~ena uslovna osuda so za{titen nadzor. Dragi Celevski, Uslovna osuda so za{titen nadzor,Eliminirawe na pre~kite za prakti~na implementacija na uslovnata osuda so za{titen nadzor, Me|unaroden centar za preventivni aktivnosti i re{avawe konflikti, str.34 , Skopje, 2002.
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da bidat raspredeleni na nekolku nivoa: na nivo na podzakonska regulativa, na nivo
na organizaciona postavenost, na nivo na kapaciteti i na nivo na poznavawa i
prifatlivost na alternativnite merki.
Tokmu tuka nie bi dodale deka e neophodno da se promeni i ulogata na sudijata i
metodite na negova rabota. Imeno, alternativnite merki baraat mo{ne aktiven odnos
na sudijata vo celiot tek na postapkata, kako pri izrekuvawe, taka i vo procesot na
izvr{uvawe. Govorime za merki za koi e potrebno golema posvetenost, profesionalnost,
aktivnost i kreativnost, dokolku nastojuvame da vostanovime sistem {to }e lei na
solidna baza, a taa ja gledame tokmu (iako ne edinstveno) vo postavenosta i ulogata na
sudijata/sudijkata.

3.2.1.a. Podzakonska regulativa. Iako alternativnite merki zakonski se regulirani
vo Krivi~niot zakonik i vo Zakonot za izvr{uvawe na sankcii, sepak, kako eden od
najzna~ajnite uslovi, neophoden za efikasno primenuvawe na alternativnite merki e
postoeweto na podzakonska regulativa. Odnosno, potrebno e postoewe na upatstva,
pravilnici i drugi prira~nici so {to bi se zaokruila ramkata koja bi ja ovozmoila
prakti~nata primena na vakvite merki. Imeno, site intervjuirani sudii127 bez isklu~ok
izjavija deka ne postoi podzakonska regulativa, ne znaat dali i ne se informirani
deka Vladata podgotvuva nekakva strategija ili deka voop{to postoi nekakva
inicijativa, {to bi ja aktuelizirala i podetalno regulirala ovaa materija128.
3.2.1.b. Organizaciona (ne)postavenost. Isto taka, poso~ena be{e momentalno
nesoodvetnata, odnosno nepostoe~ka organizaciona postavenost. Imeno, spored
odgovorite na sudiite, vo ramki na centrite za socijalna rabota ne postojat oddelenija
koi bidat nadleni i obu~eni za sproveduvawe na merkite, iako so Zakonot129 e utvrdeno
deka takvi oddelenija treba da bidat formirani. Vakvite oddelenija i kadri se
neophodni za zaivuvaweto na merkite vo praksata.
Od posebno zna~ewe be{e istaknat problemot so mehanizmite na nadzor i kontrola
koi bi trebalo da postojat tokmu vo ramki na ova telo. Imeno, za sudiite odgovorot {to
nedostasuva se odnesuva na pra{aweto koj e nadleniot organ {to }e go sproveduva i
kako }e bide sproveduvan toj nadzor, koj komu }e odgovara i koj kogo }e izvestuva za
svojata rabota. Iako spored KZ jasno e navedeno koj e nadzoren organ za konkretnata
merka, sepak mehanizmot na sproveduvawe na nadzorot, no i izvestuvawata do drugite
organi, kako i prezemaweto merki vo toj kontekst ne e poznat i se postavi kako
zagriuva~ki moment. Poto~no, sudiite vo najgolem del ukaaa na toj problem kako
pri~ina za toa {to tie ne gi izrekuvaat ovie merki. Nekoi sudii smetaa deka iako ne
postoi razvien mehanizam za sproveduvawe, sepak mora da se zapo~ne so nivno
izrekuvawe. Toa }e dovede do zgolemuvawe na nivniot broj vo taa mera {to }e bide
neophodno dravata kone~no da sozdade uslovi za nivno izvr{uvawe. O~igledno e deka
za ovie sudii potrebno e da se izvr{i pritisok kon dravata, za taa da prezeme merki,
da zapo~ne da gi ispolnuva obvrskite prezemeni so zakonite {to samata gi donela, za
da moat sudiite da ja obavuvaat svojata funkcija. Na toj na~in bi moelo da se vlijae
127

Vo samo eden odgovor be{e navedeno deka CSR imaat svoja sopstvena regulativa, poto~no deka imaat pravilnici, no podetalni informacii ne bea izneseni. Ovoj odgovor pove}e zvu~e{e kako pretpostavka otkolku
kako sigurnost vo takvata izjava.
128
Vo ovoj kontekst be{e i izjavata na eden sudija deka zakonite se usvojuvaat bez da bidat informirani, a
pred se konsultirani samite prakti~ari - sudiite. Vakvata kritika be{e upatena tokmu kon zakonodavecot,
ne samo zaradi nepostoeweto na komunikacija pri izgotvuvawe na pravnata ramka za alternativnite merki,
tuku voop{to pri donesuvawe na zakonite.
129
Sudiite govorea za ~l. 226 od Zakonot za izvr{uvawe na sankcii (ZIS) spored koj vakviot organ/oddelenie
treba da se formira.
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kaznenata politika da go premine pragot i pro{iri repertoarot na upotreblivi sankcii
(a ne samo pi{ani) i da moat da se ostvarat celite koi so ovie merki moat i treba da
bidat realizirani130.
Zabelelivo od odgovorite na sudiite e deka site tie aludiraa na mehanizmi nadvor
od sudot, poto~no, gi poso~uvaa centrite kako osnovni nositeli na ovaa nedostasuva~ka
funkcija i kako edna od najzna~ajnite pri~ina za neizrekuvaweto. Stavot za prefrlawe
na odgovornosta na drug organ e mo{ne lesno re{enie odnosno opravduvawe, a vo vrska
so toa vedna{ se postavuva pra{aweto, {to stanuva so sudijata za izvr{uvawe na
sankcii. Imeno, vo pove}eto osnovni sudovi imenuvani/nazna~eni se sudii za izvr{uvawe
na sankcii. Vo nekoi sudovi toa se posebni sudii, vo nekoi toa se sudii koi pokraj
klasi~nata sudiska funkcija ja imaat i ovaa - funkcijata na sudija za izvr{uvawe na
sankcii (ova osobeno vo pomalite osnovni sudovi), vo nekoi taa funkcija e vo domenot
na rabota na pretsedatelot na osnovniot sud. Od ova proizleguva deka vo pogolem broj
sudovi, sudija za izvr{uvawe na sankcii kako zasebna funkcija ne e prisutna, tuku e
kombinirana so sude~kata funkcija. Sepak, i onamu kade {to ja ima, istata ne e
razrabotena. Od ova proizleguva deka formalno gledano vo sudovite ima organ koj bi
trebalo da bide nadleen za del od sproveduvaweto na alternativnite merki, no
negovata funkcija s¯ u{te ne e izdiferencirana, jasna, so toa i nekorisna vo ovaa nasoka.
Soglasno ZIS predvideno e sudijata za izvr{uvawe na sankcii da sorabotuva so CSR
pri sproveduvawe na alternativnite merki.

3.2.1.v. Kapaciteti. Razbirlivo e deka dokolku alternativnite merki zaiveat vo
praksata, potrebni }e bidat dopolnitelni sredstva za nivno efektuirawe. Od
odgovorite na sudiite se zabelea deka koga se govori za sredstva analogijata e na
finansiski sredstva. Me|utoa, toa e samo eden aspekt koj se zema predvid. Tuka spa|aat
i ~ove~kite resursi, institucionalnite i materijalnite i finansiskite. Generalniot
zaklu~ok {to moe da se izvle~e od odgovorite e deka, glavno sudovite raspolagaat so
dovolen broj ~ove~ki resursi i ne nedostasuvaat institucionalni resursi. No, vo pogled
na materijalnite odnosno finansiskite resursi, skoro site odgovori ukaaa na toa
deka momentalno ne postojat iako se neophodni za pravilna primena na ovie merki.
Vsu{nost, osven finansii, drugo na sudiite ne im nedostasuva. Vo nekoi od odgovorite
se protkajuvaa i razmisluvawa deka postoeweto kapaciteti e politi~ko pra{awe i
deka Vladata treba da obezbedi uslovi i sredstva, odnosno instrumenti za da se promeni
sostojbata. Paralelno so momentot na finansiite, sudiite odgovorija deka sudskite
buxeti ne odvojuvaat sredstva za alternativnite merki. Samo vo eden slu~aj, odnosno
samo eden sudija ukaa na toa deka izdvojuvawe sredstva od sudskiot buxet za
alternativnite merki ne e potrebno so ogled na toa {to sudovite samo gi izrekuvaat
merkite kako i site drugi sankcii. Toa aludira na faktot deka finansiskoto pra{awe
bi trebalo da se bara kaj drugite organi, odnosno kaj onie {to se nadleni za
sproveduvaweto.
Od pogore navedenoto proizleguva deka edinstvenoto {to nedostasuva vo ramki na
sudot se finansiski sredstva, iako e nejasno tokmu pra{aweto vo koja nasoka bi bile
iskoristeni takvite sredstva.

3.2.1.g. Sorabotka. [to se odnesuva do momentalnata sostojba na sorabotkata pome|u
organite (Sudijata za izvr{uvawe na sankcii, Centrite, Upravata za izvr{uvawe na
sankcii i Lokalnata samouprava), na tema alternativni merki, sudiite izjavija deka
nema sorabotka, so ogled na faktot deka ne se izre~eni. No, voop{to vo odnos na
130

Vakva inicijativa postoela i kaj sudijata od Osnovniot sud Prilep, koj izrekol merka op{tokorisna rabota,
pritoa znaej}i deka momentalno ne postojat uslovi, nitu organi za nivno implementirawe.
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sorabotkata, sudiite imaa mo{ne razli~ni stavovi. Taka, vo odredeni sudski podra~ja
75% od ispitanicite smetaa deka sorabotkata postoi, a za 25% od ispitanicite
sorabotkata totalno izostanuva. Duri i onie ispitanici {to izjavija deka sorabotka
postoi, 20 % od niv ukaaa deka istata ne e na zadovolitelno nivo. Vo 26% od potvrdno
dadenite odgovori spored koi sorabotkata be{e klasificirana kako dobra, sudiite
preciziraa deka, sepak, istata se odnesuva na pra{awa za maloletnici, za vozrasni
lica {to imaat problem so alkohol, droga i za slu~aite na semejno nasilstvo, {to
zna~i deka sorabotkata se odnesuva na odredeni kategorii i po potreba, a ne
pretstavuva praksa.
So ogled na faktot {to dosega alternativnite merki ne bile izre~eni, normalno e
na ova pole sorabotkata celosno da izostane. Od ova proizleguva deka potrebni se
dopolnitelni napori za sorabotkata pome|u ovie dva organa nezavisno kolku e dobra,
da se unapredi. So ogled na toa {to vo bliska idnina }e zapo~ne i primenata na ovie
merki, nivnata sorabotka }e mora da se zacvrsti, odnosno komunikacijata i sorabotkata
da se razvijat.
Vo odnos na sorabotkata so lokalnata samouprava, sudiite izjavija deka ne postoi
sorabotka ni niedno nivo. Generalnata slika ukauva deka lokalnata samouprava e
potpolno isklu~ena od rabotata na sudstvoto (osven koga se javuva kako stranka vo spor,
{to e nadvor od domenot na ovaa tema) i, najverojatno, potpolno neinformirana za
sudskata praksa i kaznenata politika, za o~ekuvawata i za nejzinata uloga {to treba{e
ili, podobro re~eno, treba vo idnina da ja ima tokmu vo kontekst na alternativnite
merki. Isto taka, vo eden slu~aj be{e izjaven stav deka lokalnata samouprava e potpolno
indiferentna kon rabotata na sudot.
[to se odnesuva na sorabotkata pome|u sudiite i Upravata za izvr{uvawe na sankcii,
vo najgolem broj slu~ai (55% od ispitanicite) be{e navedeno deka ne postoi sorabotka.
Spored ostanatite sorabotkata se odviva bez problemi, no vo 15% od odgovorite
sorabotkata ne se ostvaruva na direktno nivo so sude~kiot sudija, tuku na nivo
pretsedatel na sud - Uprava, ili sudijata za izvr{uvawe na sankcii - Uprava. Od aspekt
na alternativnite merki, so ogled na toa {to dosega ne se izre~eni, ne e ni mono da
postoi sorabotka. Interesen e podatokot deka spored dosega{nata praksa sude~kiot
sudija direktno ne kontaktira so Upravata, tuku ima posrednik {to vo kontekst na
alternativnite merki moe da ukae na postoe~ki mehanizam (odnos sude~ki sudija sudija za izvr{uvawe na sankcii - Uprava) {to doprva treba da se razraboti.

3.2.1.d. Poznavawe i prifatlivost na merkite. Vo odnos na poznavawata za
alternativnite merki i informiranosta na sudiite za istite, osven zakonskite propisi
(KZ, ZKP i ZIS) i nekolkute sovetuvawa, ne bilo ni{to dostaveno do niv, ne bile
informirani za istite, nitu imalo nekakva aktivnost vo nasoka na educirawe,
informirawe ili obu~uvawe. Sepak, od odgovorite na sudiite moe da se dobie
pretstava deka postojat generalni poznavawa, osobeno koga stanuva zbor za vidovite na
krivi~ni dela za koi vakvite merki moat da se izre~at. Imeno, spored odgovorite, vo
odnos na vidot na krivi~no delo treba da stane zbor za polesni krivi~ni dela, za dela
{to se vodat po skratena postapka, na pr. tepa~ki, soobra}ajki, krabi, za dela za koi
se izrekuva kazna zatvor do 3 godini. [to se odnesuva do storitelite, tie treba da
bidat provoprestapnici131. Vo odnos na toa dali bi izrekle alternativna merka kako
samostojna sankcija ili bi ja kombinirale i so drugi kazni, odgovorite bea razli~ni. Za
nekoi sudii ovie merki bi moele da se izre~at isklu~ivo kako edinstveni sankcii, za
131

Vo odnos na pra{aweto za prvoprestapnici, t.1.3. ili fusnota br.32
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drugi moat da se kombiniraat, me|utoa za pove}eto sudii odlukata dali }e se izre~at
kako edinstveni ili }e se kombiniraat so drugi merki i kazni zavisi od okolnostite,
odnosno od sekoj poedine~en slu~aj.
Vo ramki na pra{alnikot namenet za sudiite, be{e postaveno i pra{aweto dali bi
izrekle alternativna merka vo slu~aj koga javniot obvinitel predloil drug vid
sankcija? Spored odgovorite, generalen stav e deka sudiite ja imaat celosnata sloboda
da odlu~uvaat i toa potpolno samostojno vo vrska so vidot na sankcijata. Odgovorite
bea od tipot, nie sme totalno slobodni i nezavisni vo ocenkata, OJO moe da bara,
no jas odlu~uvam, OJO ne smee da se me{a, OJO ne me vrzuva. Vakvite odgovori se
~inea mo{ne defanzivni, kako pra{aweto da ja tangira nezavisnosta i suverenosta na
sudijata. Sepak, ima{e i nekolku odgovori spored koi sudiite go zemaat predvid i
baraweto na OJO, go odmeruvaat i toga{ odlu~uvaat i ako uvidat deka baraweto na OJO
e osnovano, tie go prifa}aat. Nekolku odgovori se odnesuvaa na toa deka OJO, vsu{nost,
ne predlagaat vid na sankcija (ili premnogu retko toa se slu~uva), tuku baraat obvinetiot
da se osudi132, so {to ostavaat celosna sloboda na sudijata da odlu~i za vidot na
sankcija. Spored edno osameno mislewe, bi bilo korisno OJO da po~ne da go praktikuva
zakonskoto re{enie po~esto i na sudot da mu predlaga i vid na alternativna merka, so
{to bi bil vklu~en vo procesot na gradewe ili razvivawe sistem na primena na
alternativni merki i von sudskata procedura.
Mo{ne interesni bea odgovorite na pra{aweto dali im e potrebna nekakva obuka vo
taa nasoka. Odgovorite variraa od potvrdni, pri {to postoe{e potreba od koordinativni
sostanoci za sinhronizirawe na aktivnostite na site relevantni organi involvirani
vo sproveduvaweto na alternativnite merki i identifikuvawe i precizirawe na
nadlenostite, do nemaweto potreba od obuka. Za mal broj sudii potrebni se edukativni
obuki koi }e zna~at razbirawe na potrebata od ovie merki, nivnata cel, spodeluvawe
na drugi/stranski iskustva i dobra praksa, precizirawe na na~inite i okolnostite na
izrekuvaweto, kako i na~inite na sproveduvawe i sl. Site intervjuirani sudii ukaaa
na potrebata od sproveduvawe edukativni obuki za ostanatite organi (CSR i MVR)
vklu~eni vo sistemot na izvr{uvawe na merkite.
Vo odnos na prifatlivosta na merkite, iako vo pogolema mera za sudiite
alternativnite merki se prifatlivi, sepak, za odreden broj s¯ u{te vaat pravilata
kako na primer prisilbata e se u{te efikasna kaj nas. Relativna doza na skepsa {to
postoi kaj odredeni sudii vo odnos na alternativnite merki se doli na nepoznavawe
na konceptite za koi istite se zalagaat. Taka na primer, spored site ispitani sudii,
iako alternativnite merki se dobra zamena za kaznata zatvor i moat da ja ostvarat
svojata cel, primenata na op{tokorisnata rabota za del od niv (30% od ispitanicite133)
pretstavuva zemawe na vrabotuvawe na drugite lica, odrabotuvawe na grevot,
podobro da metat/~istat otkolku da im se pla}a hotelsko smestuvawe vo zatvorot,
neka ~istat, metat, a ne da go ranime kriminalecot, treba da nosat uniformi, na primer,
zeleni za da se znae deka tie izdruvaat kazna, podobro da sobiraat hartija na
avtobuska stanica itn. Vakvata terminologija ukauva na toa deka razbiraweto na
alternativnite merki ne e na nivo koe }e ovozmoi soodvetna primena i soodveten
efekt od primenata. Imeno, pogore navedenite odgovori ukauvaat na toa deka nekoi
sudii ne ja razbiraat su{tinata na alternativnite merki, iako velat deka tie moat
da ja ostvarat svojata cel. Dokolku nekogo stavime na buni{te da ~isti ili go vikame

132
133

Se veli deka OJO obvinuva i se zalaga da osudi, no sudijata odmeruva pa potoa odlu~uva.
Napomena: so ogled na procentot, mora da se naglasi deka vakvite odgovori bea dadeni na nekolku navrati
od isti sudii, pretstavnici na 6 osnovni sudovi.
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kriminalec {to nie ostanatite go ranime ili da go uniformirame vo zeleno, seto toa
bi zna~elo poniuvawe, degradirawe na li~nosta, budewe sram i stigmatizirawe,
odvojuvawe od t.n. mainstream odnosno prifatliv del ~lenovi na op{testvoto. Seto
ova e opozicijata na alternativnite merki i go pretstavuva ona protiv {to
alternativnite merki se borat.
Ponatamu, za odredeni sudii pri~inata za neizrekuvawe ja gledaat vo toa {to vo
praksata ne se pojavile slu~ai kade ovie merki bi moele da se primenat, odnosno
nemalo potreba da bidat izre~eni. Ova ukauva ili na nepoznavawe na zakonskata
regulativa i odredbite {to govorat kade, koga i kako moat da bidat primeneti
alternativnite merki ili nepoznavawe na sostojbite so izre~enite sankcii osobeno
onie za lesen kriminal i kratkotrajnite kazni zatvor za koi vo prethodnata glava
govorevme i efektite od nivna primena. Vakvata izjava moe da pretstavuva
protekcionizam na sudiskata funkcija i za{tita na imixot na sudiite (odnosno, ne e
do nas, do okolnostite e, tie ne se soodvetni za primena na alternativite!).

3.2.2.Op{tokorisna rabota. Zakonskata opredelenost na op{tokorisnata rabota
(vo ponatamo{niot tekst OKR) determinira deka ovaa alternativna merka moe da se
izre~e za lica prvoprestapnici134, za storeno krivi~no delo za koe moe da se izre~e
pari~na kazna ili kazna zatvor do 3 godini, pri {to od osobena vanost e li~nosta na
storitelot135.
3.2.2.a. Li~nosta na storitelot. Kako {to be{e spomenato predhodno, koga stanuva
zbor za primena na nekoja od alternativnite merki, osobeno za op{tokorisnata rabota,
edno od najzna~ajnite pra{awa e li~nosta na storitelot, odnosno utvrduvawe na
profilot i ocenkata dali za toa lice e korisno da se izre~e vakva merka zemaj}i gi
predvid i drugite zakonski uslovi. Odnosno, od samata li~nost, porane{niot ivot,
navikite, monostite, psihofizi~kite sposobnosti, socijalnite, semejnite i
materijalnite priliki i sl. zavisi kakva merka, kakvi obvrski, zabrani ili kakva pomo{
e potrebno da bide izre~ena, za da moe da se ostvarat celite na sankcioniraweto.
Osnoven izvor na informacii {to sudiite gi dobivaat pri oformuvawe na profilot
na liceto e kaznenata evidencija136. Na toj na~in se utvrduva dali liceto e ili ne e
prethodno osuduvano, bidej}i toa e potrebno za proverka na uslovot liceto da bide
prvoprestapnik. Drug naj~esto upotrebuvan izvor e povedenieto na liceto pred i za
vreme na postapkata, {to sudijata direktno go percepira za vreme na postapkata137.
Odredeni sudii (iako retko) odat potamu, odnosno koristat i drugi izvori na podatoci
na primer od rabotodava~i, od Zavod za vrabotuvawe, u~ili{ta, bolnici i sl. Nekoi od
sudiite (21% od ispitanicite) dobivaat informacii od CSR. Sepak, pogolemiot broj
ukaaa na faktot deka momentalno informacii od CSR moat da se dobijat koga stanuva
zbor za maloletnici, no ne ili pak mo{ne retko i za vozrasni lica (osven za slu~ai
povrzani so droga i alkohol). Istovremeno, nekoi od ispitanicite ukaaa i na potrebata
i neophodnosta od dobivawe informacii od CSR, no i od drugi institucii, ~ii uslugi
voop{to ne gi koristat. Ponatamu, vo pomalite mesta kade skoro site iteli se

134

Vidi fusnota br. 32
Terminot storitel e iskoristen kako gotov fakt so ogled na toa {to ovie merki se izrekuvaat na vinovni
storiteli na krivi~ni dela, kade postoi soglasnost za nivnoto izrekuvawe tokmu od strana na liceto.
136
Vsu{nost, podatocite od kaznenata evidencija sudovite gi prezemaat od Ministerstvoto za vnatre{ni
raboti.
137
Ova e isto taka mo{ne diskutabilno, i ne bi navleguvale vo toa {to se pretpostavuva povedenie za vreme
na postapkata, so ogled na toa deka se raboti za nesekojdnevna sostojba koja moe da vodi i do nesekojdnevno
odnesuvawe, no toa e tema za druga rasprava.
135
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poznavaat, sudiite mo{ne lesno doa|aat do informacii i so obi~na pro{etka niz gradot
ili razgovor so itelite. Nekoi od sudiite izjavija deka podatocite za li~nosta na
storitelot treba da bidat obezbedeni od istraniot sudija.
Pokraj ocenata dali stanuva zbor za prvoprestapnik, pri formirawe na slikata/
profilot na storitelot se zemaat predvid slednive elementi: vozrasta, materijalnata
sostojba, semejniot ivot, pobudite za storuvawe na deloto, na~inot na izvr{uvawe na
deloto, povedenieto od storuvawe na deloto do momentot na odlu~uvawe, sklonosta za
storuvawe krivi~ni dela, kaeweto poradi storuvawe na deloto, kolku silno go poga|a
deloto {to go storil, dali postoi priznanie ili ne, dali storitelot se obidel da gi
otstrani posledicite, dali se izvinil i sl. Vo eden slu~aj, dopolnitelen element koj
sudijata bi go imal predvid e toa dali vo momentot se vodi i druga postapka za istoto
lice. Pra{aweto vo odnos na ova e {to bi zna~elo toa za sude~kiot sudija, dali dokolku
se vodi druga postapka, toa bi pretstavuvalo otenitelna okolnost? Dokolku e
otenitelna okolnost, toga{ toa nesomneno pretstavuva prekr{uvawe na prezumpcijata
na nevinost i na red doma{ni i me|unarodni odredbi.
Vo drug slu~aj be{e izjaveno deka ne postoi stru~na analiza pri profilirawe na
liceto, tuku od rakav se formira slika za istoto. Ova osobeno zagriuva bidej}i na
toj na~in od rakav se odlu~uva za ne~ija sudbina, od rakav se kreira sudska praktika,
od rakav se pravat reformi vo sudstvoto138! Tokmu vo kontekst na stavot deka
profilirawe na licata ne e standardizirano, eden drug sudija vo eden od odgovorite
na sosema drugo pra{awe navede deka moebi e potrebno da se oformi stru~en tim vo
ramki na sudot {to }e bide zadolen za podgotvuvawe analiza za profilot na liceto
ili, pak, sudiite da se obu~at za toa.
Nesomneno, propusti ima, osobeno ako se zeme predvid faktot deka ocenka za
profilot na storitelite ne pravat stru~ni lica (psiholozi, pedagozi, sociolozi), tuku
pravnici/sudii koi odvreme navreme baraat podatoci od drugi institucii za odredeni
kategorii lica, koi vo dosega{nata praksa se vrzuvaat edinstveno na zakonskite uslovi
i elementi za ocenuvawe na licata.
Vo odnos na vozrasta na storitelot, poto~no, koga stanuva zbor za maloletnici sudiite
bea mo{ne vnimatelni. Na pra{aweto dali OKR treba da se izre~e i za maloletnici,
postoe{e najgolema nesigurnost i rezerviranost. O~igledno e deka postoe~kata praksa
i rabota so maloletnici dovede do toa sudiite na ova pra{awe osobeno da razmislat
pred da dadat odgovor. Od odgovorite zabelelivo e deka OKR skoro site sudii bi
izrekle za maloletnici, od koi polovina eksplicitno navedoa deka treba da stanuva
zbor za postari maloletnici (so napolneti 16 godini, no pomladi od 18 godini). Sepak,
istovremeno ukaaa na potrebata od posebno vnimanie pri izborot na rabota, okolinata
vo koja }e raboti i vlijanieto {to istata }e go ima na maloletnikot.

3.2.2.b. @rtvata i nejzinata uloga. Spored dadenite odgovori na pra{aweto dali
rtvata na storenoto krivi~no delo ima nekakva uloga vo procesot na donesuvawe odluka
za alternativna merka, generalno zemeno proizleguva deka rtvata nema nekoja posebna
uloga. Osven ve}e vostanovenata praktika vo odnos na toa dali }e go goni ili nema da go
goni storitelot na krivi~noto delo, dali se pomirile i dali bara nadomest na {teta,
poinakov stav kaj sudiite vo odnos kon rtvata ne postoi. Vakviot stepen na vnimanie

138

Vakviot stav }e go zememe kako izoliran slu~aj, koj nikako ne smee da se zanemari, bidej}i e odlu~uva~ki
faktor za sostojbata so alternativnite merki vo soodvetniot region, kade ovoj sudija }e sankcionira, a
kade potencijalni storiteli se site iteli na regionot, odnosno negovite sogra|ani.
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{to sudiite £ go posvetuvaat na rtvata i izjavite od tipot rtvata ima prava, no ne
od posebno zna~ewe, sudot vo nikoj slu~aj ne go zema predvid misleweto na rtvata vo
odnos na toa dali }e izre~e ili nema da izre~e alternativna merka, rtvata nema
vlijanie, koi se zastapeni kaj 20% od ispitanicite, ukauva na nezna~ajnata uloga {to
rtvata ja ima vo postapkata.
Sudiite mora da imaat pogolemi poznavawa za pozicijata na rtvata osobeno od aspekt
na me|unarodno prifatenite ili proklamiranite standardi i treba da £ posvetat
pogolemo vnimanie vo odnos na nejzinite interesi i da obezbedat soodvetna za{tita,
gria i pomo{.

3.2.2.v. Organizacii kade }e se vr{i OKR. Opredeleniot broj ~asovi besplatna
rabota vo korist na zaednicata {to }e ja vr{i storitelot, }e bide vo javni pretprijatija,
ustanovi, humanitarni zdruenija, nevladini organizacii i sli~no (vo ponatamo{niot
tekst: organizacii). Zakonot za izvr{uvawe na sankcii (~l.234) opredeluva edinstveno
koj }e gi sklu~i dogovorite so organizaciite za vr{ewe OKR, no ne i koj organ e nadleen
za nivnoto identifikuvawe.
Spored odgovorite na sudiite, vo momentov ne postojat organizacii kade {to }e se
obavuva takvata dejnost, odnosno kade {to bi moele tie da gi ispratat licata na koi
}e im izre~at takva merka. Vo ovoj kontekst sudiite dadoa mo{ne razli~ni odgovori za
toa vo ~ija nadlenost bi bila tokmu obvrskata za identifikuvawe na vakvi
organizacii. Taka, odgovorite variraat od Ministerstvoto za pravda, javnoto
obvinitelstvo, Ministerstvoto za vnatre{ni raboti, sudovite, lokalnata samouprava,
centrite za socijalna rabota. Nekoga{ i kombinacijata, odnosno pove}e organi vo
sorabotka bi bile nadleni za toa139. Isto taka, se ukaa i na faktot deka vo odredeni
sredini, javni pretprijatija (osven komunalno pretprijatie) ne postojat, {to moe da
dovede do te{kotii vo sproveduvawe na op{tokorisnata rabota dokolku ne se iznajdat
alternativni re{enija i vo ovoj pogled.
Tokmu vo ovoj kontekst vredi da se napomene deka sudijata koj ja ima izre~eno
op{tokorisnata rabota vo presudata ne definiral kolku ~asovi i kade (vo koja
organizacija) }e se izvr{uva alternativnata merka. Iako ostanuvaat da visat vo vozduh
nekolku pra{awa vo odnos na podobnosta na presudata za izvr{uvawe i na~inot na
sproveduvawe na merkata, sepak, za pozdravuvawe e hrabrosta i inicijativnosta na
sudijata. Poslednoto osobeno imaj}i predvid deka i samite sudii vo nekolku navrati
spomenaa deka sepak sakaat da igraat na sigurno i provereno i voop{to ne se drznuvaat
da koristat novini od zakonot.

3.2.2.g. Otpovikuvawe na OKR. Vo slu~aite koga liceto na koe mu e izre~ena OKR ne
gi izvr{uva rabotnite zada~i onaka kako {to treba, odbiva da gi izvr{uva ili sli~no,
moe da dojde do otpovikuvawe na OKR i zamena na alternativnata merka so kazna. Vo
odnos na vakvata sostojba, odnosno koi okolnosti se zemaat predvid za da moe sudijata
da re{i za otpovikuvawe na merkata, sudiite ne dadoa odgovor, no dadoa mo{ne razli~ni
odgovori vo odnos na toa {to predizvikuva neispolnuvaweto na obvrskite. Naj~estite
bea deka pri neispolnuvawe na obvrskite vedna{ doa|a do zamena i izrekuvawe na
kaznata zatvor (53% od odgovorite). Vo odredeni slu~ai obrazloenieto e deka zatoa
i postoi zakanata (odnosno kaznata zatvor) - neispolnuvawe na obvrska vodi kon
izrekuvawe zatvorska kazna. Sepak, raduva faktot {to ne mal broj sudii imaa pove}e
139

Vo odnos na ova, nekolku sudii go ponudija i slednoto: lokalnata samouprava }e identifikuva takvi ustanovi
(Zdruenija na lica so posebni potrebi, JP Komunalec i sl.); Ministerstvoto za pravda so Ministerstvoto
za zemjodelstvo, Ministerstvoto za zdravstvo bi trebalo da identifikuvaat takvi ustanovi i sl.
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razbirawe za ona {to treba da se postigne so ovaa merka, pa taka nekoi bi probale da ja
zamenat so druga merka, ili bi gi odmerile pri~inite za neispolnuvaweto, bi ja zele
predvid pred s¯ analizata na centrite, bi dale dopolnitelen rok i sl.140

3.2.2.d. Uloga na zaednicata vo izvr{uvawe na OKR. Vo odnos na toa kakva e ulogata
na zaednicata141 vo izvr{uvaweto na OKR, sudiite vo golema mera bea rezervirani, iako
posakuvaa zaednicata da ima proaktivna i pozitivna uloga. Rezerviranosta generalno
proizleguva od nepostoeweto praktika na ova pole, no i poradi dosega{nata nesorabotka
i pasivnost na lokalnata zaednica, kako i mentalitetot na gra|anite. @elbite ili ona
{to bi sakale da go vidat sudiite e aktivna zaednica, {to }e prui poddr{ka na licata,
}e bide svesna za korista {to }e ja imaat kako liceto {to ja izvr{uva merkata, taka i
samata zaednica. Pri razgleduvawe na odgovorite, se nasetuva i nedoverba kaj nekoi
ispitanici deka zaednicata }e prifati vakvi lica. Taka, gi izdvoivme slednive nekolku
odgovori: zaednicata e indiferentna vo odnos na rabotata na sudot, }e se odnesuvaat
kako kon vtora kategorija lica, ako sobira hartija na avtobuska stanica }e ima
resocijalizira~ki efekt, t.e. }e mu bide sram, nie imame nisko nivo na svest,
mentalitetot na naselenieto ne e takov za da prifati i sl.
Budeweto na sramot kako na~in da se prevenira idno storuvawe krivi~ni dela ili
kako na~in da se kazni liceto e asocijacija {to mo{ne ~esto se nasetuva kako
opravduvawe na merkata. Vo toj kontekst toga{ OKR (pa i drugite alternativnite merki)
ne bi pretstavuvala merka, tuku kazna so osobeno retributiven element. Vo odnos na
sramot {to bi se predizvikal kaj liceto, vredno e da se naglasi deka tokmu sprotivnoto
e intencijata na alternativnite merki. Imeno, ~ove~koto dostoinstvo se nastojuva da
se za{titi, a ne sprotivnoto. Se nastojuva da se izbegne stigmata, a ne da se zacvrsti.
Se nastojuva da ne se omalovauva, tuku naprotiv, da se razvijat ili, podobro re~eno,
razbudat kvalitetite kaj ~ovekot, a ne istiot da se stavi na podbiv ili potsmev i
povtorno da ostane na marginite na op{testvoto.
Mora da se konstatira deka indiferentnosta na zaednicata kon rabotata na sudot,
ne zna~i deka i sudot od svoja strana ima elba da sorabotuva vo taa nasoka. Se postavuva
pra{aweto: Koga sudot iniciral odredena akcija za aktivirawe na sorabotkata so
zaednicata?, ili: Koga sudot ja informiral zaednicata ili op{tinata za svojata rabota,
za aktivnostite {to saka da gi sproveduva, za kaznenata politika ili za sankciite
izre~eni za soodvetnite krivi~ni dela vo odredena op{tina?. Ova ne zna~i deka
odgovornosta se prefrla na sudot, no sepak zna~i deka pasivnosta ne e ednostrana,
odnosno samoinicijativnosta ne postoi i na obete strani.

3.2.3. Uslovna osud so za{titen nadzor. Uslovna osuda so za{titen nadzor moe
da se izre~e vo slu~ai koga stanuva zbor za storeno krivi~no delo za koe e predvidena
kazna zatvor do 2 godini ili pari~na kazna. Istovremeno, sudijata opredeluva vreme na
proveruvawe vo koe specijaliziran organ }e vodi gria, }e dava pomo{ i }e vr{i nadzor
nad povedenieto na liceto, dali gi ostvaruva obvrskite {to mu gi nametnal sudot, {to
zna~i deka osnovnite elementi na ovaa merka se za{titniot nadzor i obvrskite {to mu
se nametnuvaat na storitelot142.

140

Dokolku celta na izrekuvaweto na alternativnite merki e odbegnuvawe na zatvoraweto, nema opravduvawe
ako povredata na uslovite ili obvrskite avtomatski vodi kon izrekuvawe na kaznata zatvor. Gordana Buarovska, Alternativi na zatvorot, str.235.
141
Koga se zboruva za zaednica se misli kako na op{tinata, taka i na itelite na taa op{tina, bidej}i liceto
}e ja izvr{uva alternativnata merka spored mestoto na iveewe.
142
Vo odnos na profilot na liceto, vidi pogore, glava 2, t. 2.2.5. Op{tokorisna rabota.

57

Koalicija Site za pravi~no sudewe

C M Y K

C M Y K

Procenka na sostojbata so alternativnite merki vo Republika Makedonija

3.2.3.a. Koga stanuva zbor za uslovnata osuda so za{titen nadzor, nadzorot e ona
{to gi tangira sudiite. Imeno, izrekuvawe uslovni osudi i ne e tolku problemati~no
bidej}i postoi praksa, no kaj ovaa alternativna merka, nepostoeweto na za{titniot
nadzor e pri~inata za neizrekuvawe.
Eden problem e nepostoewe na za{titen nadzor, no drugiot problem se odnesuva na
nadleniot organ na za{titen nadzor. Za skoro polovinata sudii (40% od ispitanicite)
toa se centrite, koi za svojata rabota odnosno nadzorot {to bi go vr{ele, treba da go
izvestat sudot. Za drugi toa e samiot sud, pri {to se postavuva pra{aweto koj e direktno
nadleen vo sudot, dali e toa sudijata za izvr{uvawe na sankcii ili sudijata {to ja
izrekuva merkata? Ponatamu, spored nekoi od odgovorite, nadleen nadzoren organ se
inspektorite na Upravata za izvr{uvawe na sankcii koi go izvestuvaat sudot za svojata
rabota; za nekoi e izvr{noto oddelenie na sudot koe go izvestuva Ministerstvoto za
pravda, pa duri i Vrhovniot sud i Republi~kiot sudski sovet; za nekoi toa e na primer
institucijata kade liceto se lekuvalo ili bilo pod terapija (dokolku takva bila
merkata); za nekoi e lokalnata samouprava; a za nekoi sudii ne be{e poznato koj e
nadleniot organ.
Vo ova more od nadleni organi voo~livo e (ne)poznavaweto na esencijata na ovaa
alternativna merka, koja teoretski ne e novina vo na{eto zakonodavstvo, no e sepak
prakti~no nepoznata.

3.2.3.b. Pri izrekuvawe na uslovnata osuda so za{titen nadzor, sudot nametnuva
odredeni obvrski koi vo opredelen vremenski period liceto treba da gi ispolni. Tokmu
tuka se ogleda srcevinata na za{titniot nadzor.
Sudiite vo golema mera gi opfatija/identifikuvaa elementite na za{titniot nadzor,
taka, obvrski {to mu se nametnuvaat na liceto se: neposetuvawe odredeni lokali,
zabrana za druewe so odredeni lica, prifa}awe vrabotuvawe, izdruvawe na
semejstvoto, zabrana za konsumirawe alkohol, pla}awe izdr{ka i sli~no. Vo odnos na
organot koj e nadleen za propi{uvawe na merkite, sudiite izbraa ili sudot ili
centrite, {to vo princip i ne ja menuva sodrinata na ona {to e propi{ano so zakonot.
Navedenite obvrski se istovremeno generalnite nasoki {to gi predviduva zakonot,
kreativnosta na sudijata se ogleda tokmu vo monostite {to preku generalnite nasoki
moat da se razvijat, a {to }e bide mo{ne golem napredok vo individualizacijata na
kaznuvaweto. Vakvite odgovori ja pokauvaat op{tata slika {to postoi i za sudiite vo
ova oblast, a toa e striktnata vrzanost na sudijata za zakonot. Intencijata na ovoj
zaklu~ok ne e da naso~i kon izleguvawe od ramkite na zakonot, tuku za negovo su{tinsko
tolkuvawe i primenuvawe, so ogled na toa {to za razli~ni lica ne e mono zakonot da
gi predvidel site moni re{enija (lekarstva), tuku mora individualno da pristapi
kon nivnoto odmeruvawe i kombinirawe143.

3.2.4. Informirawe na zaedicata. So ogled na toa {to spored zakonot liceto na koe
}e mu bide izre~ena alternativna merka istata }e ja izvr{uva vo mestoto na negovo/nejzino
iveali{te, na sloboda, ulogata na zaednicata e mo{ne zna~ajna. Informiraweto i
zapoznavaweto na javnosta so celite na alternativnite merki i na~inite na nivno
izvr{uvawe e ne{to za koe skoro site sudii se sloija deka e neophodno, osobeno poradi
misleweto spored koe mentalitetot na naselenieto dava rezerva deka implementacijata
}e se odviva bez problemi, barem od toj aspekt, so eden isklu~ok spored koj dovolno e
donesuvawe i objavuvawe na zakonot za gra|anite da se smetaat za informirani. Iako e

143

http://www.cnn.com/2004/LAW/01/24/cnna.standley/index.html Yoga sentence judge: Each case is different.
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novina, javnosta mora da bide zapoznaena za da moe da se ostvari celta na merkite.
Be{e navedeno deka moebi od po~etok nema vedna{ da bidat prifateni, sepak ~estoto
nivno izrekuvawe so vreme }e dovede do prifatlivost kaj javnosta. Naj~estite na~ini na
koi moe da se postigne informirawe na javnost se klasi~nite: mediumite od site vidovi,
{to zna~i i pe~ateni i elektronski, preku debatni emisii, tribini, so u~estvo na
relevantnite akteri. Vo odnos na toa koi organi treba da go vr{at informiraweto, za
golem broj sudii toa se site ostanati organi (osven sudiite), a tuka gi vklu~ija: CSR,
lokalnata samouprava, drugite institucii i pred s¯ zdruenijata na gra|ani.

ZAKLU^OCI
Od dosega{nata praksa na sudiite od osnovnite sudovi vo Republika Makedonija,
moe da se zaklu~i deka osven uslovnata osuda i sudskata opomena, ostanatite
alternativni merki na se praktikuvaat. Iako od vakviot generalen stav otstapuvaat
dvete izre~eni merki op{tokorisna rabota, ednata uslovna osuda so za{titen nadzor i
ednoto uslovno prekinuvawe na krivi~na postapka, sepak, toa ne e dovolno za da moe
da se kae deka postoi praktika vo izrekuvaweto na merkite. Osnovni pri~ini poradi
koi sudiite ne gi primenuvaat alternativnite merki, koi istovremeno se i nedostatoci
koi ve}e nekoe vreme se provlekuvaat ili opstojuvaat vo praksata, se:
v Nepostoeweto dopolnitelna, podzakonska regulativa osven postoe~kata predvidena
vo Krivi~niot zakonik i Zakonot za izvr{uvawe na sankcii, koja sepak e necolsna,
ima mnogu protivre~nosti i ne dava detalen pregled za implementacijata na
alternativnite merki.
v Celosna neinformiranost na sudiite za postoewe na vladini inicijativi za
implementacija na alternativnite merki, ili pak na drugi organi vo nasoka tokmu
na materijata vo pra{awe;
v Nepostoewe organizaciona struktura specifi~no nameneta za razvivawe na sistem
na alternativni merki vo ramki na organite implementatori;
v Nepostoewe na nadzorni mehanizmi, neidentifikuvani ustanovi, organizacii i sli~no;
v Nedefiniranata uloga na sudijata za izvr{uvawe na sankcii kako del od toj
organizam za izvr{uvawe na alternativnite merki; ne postoi standarden sistem
vo site osnovni sudovi vo odnos na diferencirawe i organizirawe na edinstvena
i samostojna funkcija na ovoj sudija koja bi povlekla posvetenost kon ovaa rabota;
v Nepostoewe mehanizam za informirawe pome|u organite {to }e go sproveduvaat
nadzorot i sudijata {to ja izrekol merkata, odnosno, nepostoewe mehanizam koj
komu }e mu odgovara za izvr{enata rabota;
v Nezadovolitelno, a nekade i nepostoe~ko nivo na sorabotka pome|u sudot i
ostanatite organi implementatori na alternativnite merki (nezadovolitelno nivo
na sorabotka pome|u sudot i centrite za socijalna rabota; potpoln nedostatok od
komunikacija pome|u sudot i lokalnata samouprava i nezadovolitelna komunikacija
ili koordinacija pome|u sude~kiot sudija, sudijata za izvr{uvawe na sankcii i
Upravata za izvr{uvawe na sankcii);
v Nepostoewe finansiski sredstva za pokrivawe na tro{ocite koi bi proizlegle
od nivnata primena;
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v Nedovolno poznavawe na sodrinata, zna~eweto, celite na alternativnite merki.
Sudiite poseduvaat generalni poznavawe za alternativnite merki koi glavno
proizleguvaat od zakonskiot tekst. Vo ovoj kontekst moe slobodno da se kae
deka bazi~nite poznavawe, nepostoeweto informacii za razvojnite tendencii
na ovaa materija, celite, na~inite (modalitetite) na izvr{uvawe nitu teoretski
ne se zastapeni vo ramkite na poznavawa kaj sudiite. Se razbira, so retki
isklu~oci koi se pojavija pri sproveduvawe na intervjuto;
v Pasivna uloga na osnovite javni obviniteli vo procesot na predlagawe na merkite;
Pokraj nedostatocite koi se odnesuvaat na organizaciono i strukturno definirawe
na sistemot ili politikite za alternativni merki, ovie na~ini na sankcionirawe baraat
i poinakov odnos kako kon obvinetiot, taka i kon rtvata od krivi~noto delo. So ogled
na toa {to primenata na ovie merki bara precizno utvrduvawe na li~nosta na storitelot
za da moe da se oceni dali za takviot profil na liceto e korisno izrekuvawe
alternativna merka ili pak kazna, ili druga alternativna merka potrebno da se izre~e,
sudovite ne gi koristat drugite slubi, institucii ili ustanovi kako izvor na podatoci
za formirawe na profilot na storitelot. Tokmu na ovaa relacija e i faktot deka
sudovite, osven vo slu~aite na maloletni~ka delikvencija, semejno nasilstvo, slu~aite
povrzani so drogi i alkohol, za ostanatite vozrasni storiteli na krivi~ni dela ne ja
koristat ekspertizata na stru~nite timovi od centrite za socijalna rabota. Poradi
toa, za ocenuvawe na psihol{kiot profil na li~nosta vo praksata kaj nas odlu~uva
sudijata, pri {to ne postojat standardni proceduri, mehanizmi i adekvatni metodi za
utvrduvawe na profilot na licata.
Isto taka, od osobeno zna~ewe kaj primenata na alternativnite merki e ulogata na
rtvata, pri {to generalno moe da se kae deka sudiite ja zemaat predvid rtvata vo
nejzinata bazi~na uloga pri formiraweto slika za primenlivosta ili neprimenlivosta
na alternativnata merka kaj odreden storitel. Se razbira, vakvata praktika ja
zadovoluva formalnata procesna uloga na rtvata vo sporot, no toa e daleku od ona
{to ulogata na rtvata treba da bide za da kaeme deka elementite na restorativna
pravda navistina zaivuvaat vo praktikata na sudovite.
Dopolnitelen nedostatok za primena na op{tokorisnata rabota e toa {to momentalno
nema identifikuvano ustanovi, agencii, humanitarni organizacii ili nevladini
organizacii kade }e bide mono da se sproveduva op{tokorisnata rabota. Isto taka i
zakonot ne ukauva na organot nadleen za nivno identifikuvawe. Pokraj nepostoeweto
ustanovi za izvr{uvawe na merkata op{tokorisna rabota kako uslov za nejzino
praktikuvawe, vo najgolem broj slu~ai sudiite vedna{ bi ja zamenile op{tokorisnata
rabota so kaznata zatvor, na primer, dokolku liceto ne gi izvr{uva rabotnite obvrski.
Ova ukauva na strogoto i nefleksibilno ~itawe na zakonot, a vo soglasnost so toa i
nefleksibilnoto postapuvawe na sudiite u{te pred primena na merkite. Imeno, tokmu
izbegnuvaweto na zatvoraweto e celta na ovaa merka, a kreativnosta i fleksibilnosta
na sudijata bi se ogledala tokmu vo iznao|aweto na~ini kako liceto da se popravi, a da
ne se primeni zatvorot. Na ova se nadovrzuva i pra{aweto za obvrskite {to sudot mu gi
postavuva na liceto pri izrekuvawe uslovna osuda so za{titen nadzor. Imeno, sudiite
generalno gi zemaat predvid zakonski predvidenite elementi bez kakvi bilo kreativni
ili eksperimentalni inicijativi koi, sepak, bi bile vo ramki na zakonot. Ova doa|a
ottamu {to ne site storiteli na krivi~ni dela se isti, i nema da bide vozmono
edinstveno zakonski opredelenite obvrski da odgovaraat na site razli~ni profili na
storitelite.
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3.3. ANALIZA NA PRA[ALNICITE
NAMENETI ZA CENTRITE ZA SOCIJALNA RABOTA
Nose~ki organi vo primenata odnosno izvr{uvaweto na alternativnite merki uslovna
osuda so za{titen nadzor, op{tokorisna rabota i ku}en zatvor se centrite za socijalna
rabota. Pokonkretno, nadleni se centrite od mestoto na iveewe na liceto (osudeniot)
na koe nekoja od alternativnite merki mu e izre~ena.144
Od vkupno 30 centri za socijalna rabota, realizirani bea 26 intervjua od koi 13 bea
napraveni so direktori na centrite, i 13 ispitanici bea pretstavnici od stru~nite timovi
(socijalni rabotnici, psiholozi ili pravnici). Intervjuata bea realizirani so pretstavnici na centrite vo Tetovo, Gostivar, Ki~evo, Debar, Kru{evo, Bitola, Prilep, Resen,
Ohrid, Kumanovo, Kriva Palanka, Probi{tip, Sveti Nikole, Vinica, Veles, [tip, Kratovo,
Ko~ani, Berovo, Del~evo, Radovi{, Negotino, Kavadarci, Gevgelija, Valandovo i Skopje.

3.3.1. Uslovi i nedostatoci. Generalno, pretstavnicite na centrite bea potpolno
svesni za mnogu nedostatoci koi realno postojat, poradi koi alternativnite merki ne
zaivuvaat vo praksata. Pome|u pri~inite za dosega{en neuspeh vo primenata na ovie
merki nekoi ispitanici ukaaa na nezadovolstvoto {to postoi vo vrska so statusot i
avtoritetot na ulogata socijalen rabotnik (interesno e {to izjavata se odnesuva na
nemonosta vo odredeni slu~ai socijalniot rabotnik da vleze vo dom i da gi realizira
aktivnostite, za {to vsu{nost ima ingerencii ili nepostapuvawe na sudovite spored
misleweto na centrite, odnosno postapuvawe tokmu sprotivno na nivnoto mislewe, i
ottuka, spored niv, ulogata {to ja imaat se sveduva na gola formalnost).
Generalno, spored odgovorite na ispitanicite nedostatocite moat da se
kategoriziraat na nekolku nivoa: na nivo na nepostoe~ka regulativa za podetalno
razrabotuvawe na na~inite na izvr{uvawe, mehanizmite na sorabotka, na nivo na
organizaciona nemo} centrite da se spravat so tekovnite obvrski i te{kotiite vo
organizacionoto postavuvawe na sistem za realizacija na merkite, sledstveno na toa
ukaano e na slabite kapaciteti, odnosno nedovolni institucionalni kapaciteti,
~ove~ki resursi i finansii, nezadovolstvo vo sorabotkata so drugite ustanovi i
potrebata od nejzino podobruvawe, kako i voop{to vo nesoodvetniot protok na
informacii, neinformiranosta na centrite tokmu vo odnos na alternativnite merki.

3.3.1.a. Regulativa. Spored KZ i ZIS, na~elno e regulirana oblasta na izvr{uvawe
na alternativnite merki. Sepak, potrebata od podzakonska regulativa e neophodna za
precizirawe, dorazrabotuvawe i definirawe na nadlenostite, obvrskite, koordinativnite aktivnosti i sl., kako vo samite centri, taka i so drugite relevantni organi.
Tokmu vo odnos na neophodnata regulativa, ispitanicite vo mo{ne visok procent (88%)
izjavija deka ne postojat akti (ili ispitanicite ne se informirani za toa) potrebni za
prakti~na realizacija na merkite. Samo vo 3 slu~ai, ispitanicite izjavija deka postoi
Upatstvo od noemvri 2004 godina so koe se opfateni alternativnite merki (uslovnata
osuda so za{titen nadzor, op{tokorisnata rabota i ku}niot zatvor) i deka postojat
Instrukcii/Preporaki/Pravilnik145 dostaven od Zavodot za socijalna dejnost vo 2005/
2006 godina.
144

Za postavenosta i nadlenostite na Centri za socijalna dejnost utvrdeni so postoe~kite zakoni vidi glava 2,
t.2.3.2. Centri za socijalna rabota.
145
Razli~nata terminologija najverojatno se odnensuva na eden ist dokument - Prira~nik za sproveduvawe
na izvr{uvawe na alternativnite merki vo centrite za socijalna rabota vo RM vo soglasnost so aktuelnite
izmeni vo krivi~no-pravnite propisi, fevruari 2006, distribuiran od strana na Zavodot za socijalni
dejnosti do direktorite na centrite.
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Dopolnitelno na prethodnoto, ispitanicite ne bea informirani nitu dali na vladino
nivo se podgotvuva ili postoi nekakva strategija ili, pak, inicijativa za vospostavuvawe
mehanizmi za implementirawe na alternativnite merki. Poto~no, samo 26% od
ispitanicite potvrdija deka postojat nekakvi aktivnosti na povisoko nivo, {to se ogleda
vo dvata odrani seminari/sredbi na taa tema.

3.3.1.b. Organizacija. Vo odnos na organizacionata postavenost na centrite, zakonski
e predvideno formirawe na posebno oddelenie vo ramki na centrite {to }e bide
nadleno za izvr{uvawe na alternativnite merki. Momentalno, nieden centar nema
oformeno posebno oddelenie za taa namena. Spored odgovorite na ispitanicite, site
na~elno znaat deka takvo oddelenie treba da se formira i smetaat deka vo idnina }e
se formira. No, zabele{kite {to bea istaknati tokmu vo taa nasoka se odnesuvaa na
realnite (ne)monosti {to centrite gi imaat. Imeno, odgovorite bea podeleni vo nasoka
na formirawe na posebni oddelenija (vo pogolemite centri) {to be{e odgovor na samo
7 % od ispitanicite, i formirawe na stru~en tim (vo pomalite centri), kako {to
odgovorija 68% od ispitanicite. Optimalniot broj ~lenovi na stru~niot tim ili
posebnoto oddelenie, bi bil sostaven od standardnata struktura na vraboteni vo
centrite. Profesionalniot tim bi broel okolu 4, 5 ~lena i bi bil sostaven od socijalen
rabotnik, pravnik, pedagog i psiholog. Vo odredeni centri (19%) nema da bide mono
formirawe na posebno oddelenie, nitu na poseben tim, tuku }e bide nazna~eno edno
ili dve lica koi }e bidat odgovorni za izvr{uvaweto na ovie merki.
3.3.1.v. Kapaciteti. Osnovnite pri~ini za vakvata sostojba, t.e. nemonosta da se
formira posebno, specijalizirano oddelenie za izvr{uvawe na alternativnite merki
se odnesuvaat voop{to na nesoodvetnite uslovi za rabota na centrite, nemaweto soodveten
i dovolen stru~en kadar. Za nekoi ispitanici nedovolniot broj na stru~en kadar e rezultat
na zgolemuvawe na brojot na administrativno tehni~ki personal, nepostoewe na nekoi od
osnovnite struki vo nekoi centri kako na primer, psiholog ili pedagog, nepostoewe
adekvatno obu~en kadar za alternativnite merki, preoptovarenost na momentalno
postoe~kite timovi koi rabotat na site oblasti od socijalna za{tita, vklu~uvawe na
stru~niot kadar vo administrativnata rabota, nemawe soodveten raboten prostor itn.
Spored momentalnata sostojba vo koja se nao|aat centrite, osobeno vo odnos na
postoeweto institucionalni kapaciteti, ~ove~ki resursi, materijalni sredstva, op{t
zaklu~ok od odgovorite e deka postoi golema doza na pesimizam deka vakvata postavenost
generalno soodvetstvuva na aktivnostite {to gi prezemaat. Nitu eden ispitanik ne
dade pozitivna ocenka za sostojbata vo koja se nao|aat centrite koi gi pretstavuvaat.
Kako zaedni~ki elementi vo odnos na nedostatocite {to postojat bea izneseni slednive:
¬ Nedovolen stru~en kadar i potreba od adekvatno stru~no doekipirawe;
¬ Vklu~uvawe na nadvore{ni ~lenovi vo stru~nite timovi;
¬ Nesoodvetna organizaciona postavenost i potreba od reformi na organizaciono
nivo;
¬ Finansisko dopolnuvawe na buxetite (koi vo 2006 bile za 30 - 40% namaleni za
razlika od prethodnata godina) osobeno za osnovnite sredstva kako terenskite
vozila, kompjuteri i materijalno rabotewe, no i za finansiski stimul/motivacija
na vrabotenite;
¬ Potreba od podgotvuvawe detalni finansiski planovi i programi.
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Sepak, i pokraj materijalnite/finansiski nedostatoci, okolu 60% od ispitanicite
najgolemata zagrienost ja pretstavija preku potrebata od dopolnitelen stru~en kadar,
so {to bi im se olesnila rabotata i profesionalno bi se naso~ile, {to e nivna osnovna
funkcija.

3.3.1.g. Sorabotka. So ogled na faktot deka alternativnite merki op{tokorisna
rabota i uslovna osuda so za{titen nadzor dosega ne se izre~eni, normalen zaklu~ok e
deka sorabotka na toa nivo pome|u organite ne postoi. Sepak, od odgovorite na
pretstavnicite na centrite moe da se uvidi stepenot na osnovna sorabotka na centrite
so ostanatite organi, kako i nezadovolstvoto kaj ovie ispitanici od onaa sorabotka
koja ve}e postoi pome|u nekoi od niv. Koga stanuva zbor za sorabotkata na centrite so
ostanatite organi, odgovorite glavno se sovpa|aat.
Taka, vo odnos na sorabotkata so sudijata za izvr{uvawe na sankcii, pretstavnicite
na centrite vo 61% se izjasnija deka ne postoi, dodeka samo 7% odgovorija deka postoi
sorabotka146. Del od ispitanicite koi izjavija deka nema sorabotka so sudijata za
izvr{uvawe na sankcii potenciraa deka istata ne postoi poradi faktot {to dosega
alternativnite merki ne se izre~eni. Ostanatite ispitanici ne dadoa odgovor na
pra{aweto.
Procentot na sorabotka pak pome|u Upravata za izvr{uvawe na sankcii i centrite se
sveduva na nula147, t.e. nitu eden ispitanik ne odgovori deka sorabotka postoi.
Edinstveno vo eden odgovor be{e precizirano deka komunikacijata se sveduva na odnos
so zatvorite koga stanuva zbor za lica koi se otpu{taat od zatvor, toga{ Centrite
dobivaat izvestuvawe za toa, no od zatvorite, a ne od Upravata.
Za razlika od prethodnite, sorabotkata pome|u centrite i sude~kite sudii vo site
slu~ai postoi, no naj~esto se odnesuva na rabota so maloletnici, semejni pra{awa i
sl., no ne i za vozrasni lica. Vo eden slu~aj be{e spomenato deka ulogata na centrite
treba da postoi u{te na samiot po~etok, pred sudijata da ja izre~e merkata, a ne samo vo
procesot na izvr{uvawe na izre~enata merka. Sepak, vo 15% od odgovorite zabelelivo
be{e nezadovolstvoto od sorabotkata so sude~kite sudii. Takvoto nezadovolstvo se
manifestira{e preku kritikata deka odredeni sudii ne gi prifa}aat mislewata {to
Centrite im gi dostavuvaat i odlu~uvaat sprotivno nivnoto mislewe.
Odredeno nivo na sorabotka moe da se kae deka postoi pome|u centrite i lokalnata
zaednica/op{tinata. Imeno, sorabotkata postoi za odredeni raboti, kako na primer
rabotnoto angairawe na licata {to primaat socijalna pomo{. Vo odnos na ova pra{awe
komunikacija i sorabotka postoi i e na zadovolitelno nivo, no za drugi pra{awa dosega
nemale sorabotka. Vo eden od odgovorite be{e navedeno deka sorabotkata e na mo{ne
nisko nivo, duri moe da se kae deka ne postoi i pokraj obidite da se odruvaat
nekakvi sostanoci, koi sepak ostanale bez uspeh. Vo drug odgovor be{e navedeno deka
Centarot ispra}al i izve{taj za svojata rabota na lokalnata zaednica, no nitu edna{
ne dobile povraten odgovor vo smisla na komentar, poddr{ka, kritika ili sli~no.

3.3.1.d. Poznavawe. So ogled na toa {to intervjuata bea napraveni so razli~ni
pretstavnici na centrite, imeno so direktori (50% od ispitanicite), so socijalni
rabotnici (31%), psiholozi (11%), pedagozi (8%), poznavawata {to gi imaat vo odnos na
alternativnite merki be{e na razli~no nivo. Zaklu~okot od odgovorite e deka glavno
146
147

Vo nekolku od ovie odgovori moe{e da se naseti ispitanikot deka razmisluva za sude~kiot sudija a ne za
sudijata za izvr{uvawe na sankcii.
Vo nekoi od ovie odgovori se naveduva deka nema sorabotka iako bi trebalo da ima.
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direktorite imaat pogolemi poznavawa od ostanatite vraboteni vo centrite, me|utoa i
takvite poznavawa se na generalno nivo. Vo odnos na toa imalo edno sovetuvawe koe se
odralo vo svetlo na donesuvawe na promenite vo Krivi~niot zakonik vo 2004 godina,
za slednoto sre}avawe na isto nivo da bide vo 2006148, isto taka nameneto za direktorite
na centrite. Sepak i vo odnos na poznavawata {to gi imaat menaxerite, odnosno
direktorite na Centrite, odgovorite na site ispitanici se naso~eni kon edinstveniot
zaklu~ok, deka imaat generalni poznavawa koi ne sekoga{ se steknati kako rezultat na
informirawe od strana na nadlenite organi. Podetalni informacii, obuki,
sovetuvawa i ostru~uvawa na vrabotenite ili konkretnite implementatori na
alternativnite merki ne postojat, taka {to i postoe~kite poznavawa se vsu{nost
delumni.
Vo taa nasoka i pra{aweto za dopolnitelno obu~uvawe i ostru~uvawe na kadarot
{to }e bide nadleen za implementacija na ovie merki. Spored site ispitanici, bez
isklu~ok, a so ogled na toa {to alternativnite merki se sepak novina i nema prakti~no
iskustvo vo primena na istite, potrebata od obuki kako za kadarot od centrite, taka i
za drugite involvirani organi be{e potencirana. Naglasena be{e potrebata od slednive
kategorii obuki:
¬ Edukativni (za prirodata, celite, zada~ite na alternativnite merki);
¬ Za na~inite na nivno predlagawe i izvr{uvawe;
¬ Za utvrduvawe i razrabotuvawe na nadlenostite, sorabotkata i koordinacijata
pome|u organite;
¬ Za razvivawe komunikaciski ve{tini (osobeno kaj sudovite);
¬ Za razmena na iskustva so drugi op{tini, zemji, prezentirawe na pozitivni
primeri;
¬ Za potpi{uvawe na memorandumi za sorabotka ({to }e obezbedi postojana
komunikacija i vo slu~aj na promena na kadrite i licata {to rabotat vo
soodvetnite institucii);
¬ Odruvawe zaedni~ki obuki za site organi implementatori na merkite.
3.3.2.Op{tokorisna rabota. Vo odnos na ovaa merka, ispitanicite odgovorija na
relativno identi~en na~in {to odi vo prilog na tezata deka osven dve sovetuvawa
nameneti za direktorite na centrite, ostanatite vraboteni, formalno ne se zapoznaeni
so op{tokorisnata rabota. Praktikantite imaat op{ti, na~elni poznavawa za ovaa merka
steknati od sopstveni inicijativi, televiziski emisii, no formalna obuka,
informirawe ili zapoznavawe ne dobile. Od vkupno intervjuiranite direktori na
Centrite 70% izjavija deka imaat poznavawa za merkata, dodeka ostanatite prakti~arite (socijalni rabotnici, psiholozi, pedagozi ili pravnici) vo 31% izjavija
deka imaat nekakvi poznavawa.
[to se odnesuva do na~inot na koj smetaat deka op{tokorisnata rabota }e se izvr{uva,
ispitanicite imaa mo{ne razli~ni odgovori nezavisno dali vo prethodnoto pra{awe
148

Poslednata bila odrana vo Struga (17.06.2006) i bila nameneta za direktorite na centrite. Ovaa sredba
bila organizirana od strana na Zavodot za razvoj na socijalni dejnosti.
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izjavile deka imaat poznavawa. Glavno, poznavawata se sveduvaa na informacijata
deka op{tokorisnata rabota pretstavuva besplatno rabotno angairawe na osudenite
lica vo odredeni institucii. Golem del od ispitanicite izjavija deka nemaat poznavawa
bidej}i ne bila izre~ena takva merka {to soodvetstvuva vo odredena mera na izjavite
od tipot deka imaat na~elni, generalni i delumni teoretski poznavawa za merkata.
Site izjavija deka vakva merka dosega ne bila izvr{ena, no deka ne{to sli~no bilo
storeno vo odnos na licata primateli na socijalna pomo{ i nivnoto rabotno angairawe
tokmu zaradi potrebata da bidat od korist na zaednicata.
Za osnovni nedostatoci poradi koi ispitanicite smetaa deka op{tokorisnata rabota
ne se izvr{uva bea navedeni slednive:
¬ Neizrekuvawe na merkata od strana na sudovite;
¬ Nepostoewe podzakonska regulativa;
¬ Nemawe poznavawa za merkata zatoa se potrebni obuki i edukacija;
¬ Ne postojat kadrovski uslovi vo ramki na centrite;
¬ Ne postoi soodvetna organizaciona postavenost;
¬ Premnogu optovareni stru~ni timovi;
¬ Nedostatok od materijalni sredstva;
¬ Ne postoi koordinacija pome|u nadlenite organi;
¬ Neinvolviranost na lokalnata zaednica;
¬ Nepostoewe na soodvetni institucii kade }e se izvr{uva rabotata149;
So ogled na faktot deka site ispitanici znaeja deka op{tokorisnata rabota }e se
izvr{uva vo opredeleni institucii, pretprijatija, humanitarni i nevladini zdruenija,
vo odnos na obvrskata za nivno identifikuvawe, odgovorite ne bea izedna~eni. Imeno,
ispitanicite gi spomenaa bukvalno site organi implementatori kako nadleni vo
identifikuvaweto na ustanovite. Sepak, naj~esto spomnuvana be{e Upravata, potoa
lokalnata samouprava, centrite i na kraj sudovite. Interesno e {to vo nieden kontekst
ne be{e spomenato Ministerstvoto za trud i socijalna politika kako nadleno vo koj
bilo aspekt. Moebi ova proizleguva od faktot {to i aktivnostite koi bile prezemani
od Zavodot za socijalna dejnost go vrzuvaa deka Ministerstvoto u~estvuva so ogled na
toa deka i centrite i Zavodot se del od Ministerstvoto za trud i socijala. [to se
odnesuva do odbirawe nevladini organizacii, be{e istaknata zagrienosta kaj nekoi
ispitanici deka centrite bi trebalo da gi odobrat nevladinite organizacii so ogled
na prakti~noto iskustvo {to go imaat so nekoi od niv. Vakviot predlog proizleze od
poznanieto deka golem broj NVO ne rabotat soodvetno. Isto taka, povtorno be{e
istaknato deka privatniot biznis sektor nema samoinicijativno da go projavi svojot
interes za vklu~uvawe vo vakva dejnost.

149

Vo odredeni op{tini osven javno komunalno pretprijatie drugi institucii kade bi moelo da se izvr{uva
op{tokorisna rabota ne funkcioniraat. Vo odnos na privatniot biznis, nekoi ispitanici smetaa deka istiot nema da bide zainteresiran za vklu~uvawe vo vakva programa bidej}i nema da ima korist od toa.
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Iako moe{e da se zabelei pozitivnata nastroenost na ispitanicite za korisnosta
na ovaa merka (site ispitanici istaknaa deka merkata e dobra i moe da ja ostvari
svojata cel), no i skepsata vo prakti~nata implementacija na istata, sepak, pogolem
del od ispitanicite odgovaraa na pra{awata imaj}i predvid deka stanuva zbor za
vozrasni lica. Koga stanuva zbor za maloletnici i izrekuvawe na op{tokorisna rabota
za niv, ispitanicite vo golema mera ja poddruvaat takvata ideja, no zna~itelen broj
od niv (34% od onie {to pozitivno se izjasnija) specificiraa deka merkata moe da se
izre~e, no za postari maloletnici (lica so napolneti 16 godini, no pomladi od 18).
Obrazloenijata na onie ispitanici {to smetaa deka ovaa merka ne treba da se izre~e
na maloletnici istaknaa deka kon maloletnicite mora da se pristapuva so ogromno
vnimanie, i pred se kon niv da se nametnuvaat merki so vospiten i edukativen karakter.
Vo ramki na zagrienost isto taka be{e istaknato misleweto deka moe da dojde do
zloupotreba na nivniot trud, nekoi od maloletnicite nema da ja razberat su{tinata na
merkata i sl. No, glavno moe da se zaklu~i deka za pogolemiot broj od ispitanicite
vakvata merka moe da bide korisna.

3.3.3.Uslovna osuda so za{titen nadzor. Pokraj gorenavedenite odgovori i viduvawa
za odredeni prakti~ni pra{awa koi vodat do neuspe{na realizacija na alternativnite
merki, intervjuiranite pretstavnici na centrite ukaaa na odredeni aspekti koi isto
taka se pri~ina za neprimena i na uslovnata osuda so za{titen nadzor. Aspektite na
koi bea naso~eni da odgovaraat ispitanicite go opfatija za{titniot nadzor i toa vo
organizaciona smisla i sodrina na nadzorot {to se primenuva ili }e se primenuva so
aktivirawe na ovaa merka.
3.3.3.a. Tim za sproveduvawe na za{titen nadzor. Spored odgovorite momentalno
vo ramki na organizacionata struktura na centrite ne postoi lice koe konkretno }e
bide nadleno za sproveduvawe na nadzorot {to go opfa}a ovaa merka. Vo golem broj
od odgovorite, ~lenovite na stru~niot tim vo centrite rabotat na site problematiki i
nemaat specijalizirani timovi. Dokolku se pojavi potreba od vr{ewe takov nadzor,
odnosno dokolku sudot izre~e vakva merka, centrite bez problem }e nazna~at lice koe
}e go vr{i nadzori150. Spored ispitanicite, iako ne postoi takvo specijalizirano telo
ili lice, sepak, vakviot nadzor bi bil primenliv so ogled na faktot deka centrite se
obu~eni, na primer, da go sproveduvaat za{titniot nadzor kaj maloletnicite.
3.3.3.b. Sodræina na za{titniot nadzor. Koga govorime za uslovnata osuda so
za{titen nadzor, za{titniot nadzor ne zna~i samo vr{ewe nadzor {to ukauva na
kontrolirawe na povedenieto na liceto, tuku vklu~uva i merki na pomo{ i gria.
Generalno zemeno, koga centrite vr{at nadzor (a toa e vo slu~aite so maloletnici),
se podgotvuva individualna programa vo koja podetalno e razraboten na~inot na nadzor
i kontrola {to }e se vr{i.151 Tuka se vklu~eni kontaktite so li~nosta i semejstvoto,
sredbi so rabotodavcite ili u~ili{tata i sli~no. Na taa osnova socijalniot rabotnik
podgotvuva izve{taj i go izvestuva sudot vo rok od 3 meseci, no i po~esto dokolku e
potrebno. Sepak, kako {to be{e spomenato i predhodno, koga stanuva zbor za vozrasni
lica, moe da se kae deka centrite i nemaat nekoe bogato iskustvo. Taka na primer,
koga stanuva zbor za vr{ewe stru~en nadzor ili davawe stru~na pomo{ na lica {to se
izlezeni od zatvor, osven ednokratnata pari~na pomo{,152 moe da se kae deka
150

Sepak, za organizaciona postavenost, koordinacijata, utvrdeni obvrski i odgovornostite ne stanuva zbor.
Se ~ini deka formalniot kriterium bi bil ispolnet, no za kvalitetot bi razgovarale otkoga }e nastanat
problemi.
151
Vredi da se napomene deka postoi ogromna razlika pome|u vidot na nadzor {to se primenuva ili }e se primenuva na maloletni lica i na vozrasni lica.
152
Ovaa pomo{ se dodeluva na barawe/inicijativa na liceto, ne po avtomatizam.
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stru~nata pomo{ ne sekoga{ im se prua. Taka, vo okolu 45% slu~ai ispitanicite izjavija
deka takvi sredbi i pomo{ ima, no vo polovina od ovie slu~ai be{e izjaveno deka takvata
pomo{ se prua ili na inicijativa na liceto ili e neredovna ili se sproveduva od
vreme na vreme. O~igledno deka kontinuirano sledewe na situacijata na ovie lica ne
se sproveduva, no i kvalitetot na stru~na pomo{ e staven pod znak pra{awe. Poslednoto
e tokmu vo relacija so prethodnite odgovori za prenatrupanost na stru~nite timovi i
nivna rabota na site poliwa, duri i vr{ewe na administrativni raboti.153
Pokraj nadzornata uloga za koja postoi praksa, na licata na koi im e izre~ena ovaa
merka im se nametnuvaat i odredeni obvrski. Tokmu preku nametnuvaweto obvrski i
organizirawe na aktivnostite }e se nastojuva da se osigura resocijalizacijata i
reintegracijata na ovie lica. Vo najgolemiot broj odgovori bea navedeni odredeni
osnovni oblici na angairawa na licata koi moat da se kategoriziraat na edukativni
i rabotni obvrski. Vo ramki na rabotnoto angairawe moe da se uvidi skepsa kaj ovie
prakti~ari vo odnos na baraweto vrabotuvawa. Imeno, skepsata be{e naso~ena kon
privatniot biznis sektorot, kade, dokolku ne postojat odredeni beneficii154, te{ko
deka }e moat da bidat od korist vo ovaa nasoka. Sepak, monosta postoi, a od interes
na dravata e da go motivira i ovoj sektor koj nesomneno }e pridonese za podobruvawe
na na~inite na reintegracija na licata vo op{testvoto. Kako dopolnenie bea navedeni
i odredeni ograni~uva~ki obvrski, kako ograni~uvawe na dvieweto, neposetuvawe
lokali, nekonzumirawe alkohol ili drugi supstanci, nedruewe so odredeni lu|e ili
dru{tva, no i obvrski od tipot na najbanalnite - podgotvuvawe ru~ek ili raspredelba
na doma{niot buxet.
Generalno, vakvata praksa navestuva deka na liceto mu se nametnuvaat odredeni
obvrski ili zabrani, a centarot vr{i nadzor nad ona {to liceto go pravi i kako se
odnesuva. Konkretno ne be{e precizirano kakvi se obvrskite na centrite od aspekt na
pomo{ i gria pri sproveduvawe na ona {to mu e naloeno na liceto. Moebi toa se
podrazbira, no konkretno ne be{e navedeno od nitu eden ispitanik.
Seto ova e gore-dolu identi~no na ona {to zakonot taksativno go nabrojuva. Sepak,
vo odnos na propisite {to ja reguliraat ovaa materija, vo odnos na toa koj gi propi{uva
ili kade se propi{ani obvrskite koi moat da im se nametnat na licata zabeleliva
e odredena neusoglasenost vo odgovorite. Taka, za 40% od ispitanici toa bea
individualnite programi koi gi podgotvuvaat centrite, a za 30% od ispitanicite toa e
Zakonot za socijalna za{tita, za ostanatite toa e navedeno vo presudata so koja se
izrekuva merkata. Polovina od ispitanicite se izjasnija deka koga obvrskite gi
propi{uva sudot, toa go pravi na osnova na mislewe od centrite.

3.3.4. Uloga na zaednicata vo sproveduvawe na alternativnite merki. So ogled
na toa {to centrite nemaat prakti~no iskustvo vo sproveduvawe na alternativnite
merki, no sepak imaat poznavawa za metodite na resocijalizacija i reintegracija na
socijalno isklu~eni lica, imaat barem teoretski pa do nekade moebi i prakti~ni
iskustva vo postptenalnoto tretirawe na vozrasni lica, moe da se zemat predvid i
stavovite, poto~no razmislite na ispitanicite i vo ovoj kontekst.

153

Od dosega{nata analiza na rabotata na centrite (2001godina)...samo 13,9% od re{enite slu~ai vo centrite...pretstavuvaat stru~ni kompetencii..., Donevska, Dimitrijovska, Organizacija i razvoj na centrite za
socijalna rabota (Razvojni tendencii), str. 6, Ministerstvo za trud i socijalna rabota, Zavod za socijalni
dejnosti, Skopje, 2005.
154
Tuka se ukaa na primerot so vrabotuvawe na licata so specijalni potrebi poradi ~ie vrabotuvawe sopstvenicite se oslobodeni od pla}awe odredeni dava~ki kon dravata.
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Taka, vo odnos na ulogata na zaednicata tokmu vo efikasnoto izvr{uvawe na ovie
merki, ispitanicite smetaat deka od ogromno zna~ewe za nivnata resocijalizacijata e
prifa}aweto na ovie lica od strana na zaednicata i nivno normalno u~estvo vo
lokalniot ivot. No, vo pogled na realnata sostojba, pogolemiot broj smetaat deka
javnata svest na na{eto naselenie, osobeno ona {to ivee vo pomalite i ruralni mesta
e na osobeno nisko nivo. Vo takvi sredini ovie lica nema da bidat prifateni (barem na
po~etok). Pove}e od verojatno e deka }e bidat igosani i stigmatizirani, pa ottamu i
skepsata deka na po~etok nema da moe da se ostvaruva celta na ovie merki.
Dokolku se podigne javnata svest, dokolku javnosta bide informirana za kakvi dela
ovie merki }e se izrekuvaat, {to tie pretstavuvaat i za kakvi storiteli stanuva zbor,
moebi toga{ }e postojat monosti za poinakvo prakti~no realizirawe i efikasno
sproveduvawe na merkite, a so toa i ostvaruvawe na nivnata cel. Vakvite aktivnosti
mora da bidat prezemni od strana na dravata i toa Upravata, od lokalnata zaednica,
no i od nevladinite organizacii. Naj~estite oblici za informirawe na javnosta i
podigawe na javnata svest za ispitanicite bea mediumite, kako pe~atenite taka i
elektronskite.

ZAKLU^OCI
Centrite za socijalna rabota spored su{tinata na svoeto rabotewe, ogledana preku
nerepresivnosta vo deluvaweto, se nose~kite organi koi direktno }e gi sproveduvaat
alternativnite merki. Spored momentalnata sostojba vo odnos na informiranosta i
zapoznaenosta so problematikata alternativni merki, moe da se zaklu~i deka
stru~niot personal vo centrite poseduva na~elni informacii za aktivnostite se
sproveduvaat vo nasoka na implementacija na merkite. Poznavawata se odnesuvaat
isklu~ivo za ona {to go organizira Zavodot za socijalna dejnost. Informacii od
povisoko nivo ne postojat. Informacii poseduvaat glavno direktorite, no ne i
vrabotenite ili prakti~arite, onie koi }e gi sproveduvaat merkite. Me|u drugoto,
poznavawata se ograni~eni poradi toa {to ne postoi podzkonska regulativa za
dorazrabotuvawe i doprecizirawe na nadlenostite, odgovornostite, koordinacijata
i voop{to postapkata za izvr{uvawe na merkite.
So ogled na toa, iako Zakonot za izvr{uvawe na sankcii predviduva, vo centrite ne
postoi soodvetna organizaciona struktura, t.e. ne postojat lica, stru~ni timovi ili
oddelenija, konkretno nadleni za sproveduvawe na alternativnite merki. Na ova se
nadovrzuva i momentalnata sostojba {to postoi vo centrite, a toa e nedovolnata
ekipiranost, osobeno od aspekt na nedostatok na stru~en tim. Kapacitetite na centrite
se na zna~itelno nisko nivo na izvr{uvawe na dejnosta, a so zgolemuvawe na obvrskite
se ra|a i skepticizmot deka istite }e bidat soodvetno organizirani za adekvatno da se
primenuvaat. Metrijalnite sredstva koi }e bidat neophodni za alternativnite merki
vo soglasnost postoe~kite buxeti koi se 30-40% namaleni za razlika od minatata godina
nema da bidat dovolni. Poto~no, istite se zasega premnogu niski so ogled na golemiot
obem na rabota.
Bidej}i centrite }e bidat samo del od celata sprega za implementirawe na merkite,
sorabotkata so ostanatite alki vo sistemot, odnosno so drugite organi mora da bide
detalno utvrdena. Od razgovorite so pretstavnicite na centrite be{e o~igledno
nezadovolstvoto vo taa nasoka. Osobeno nezadovolstvo be{e izrazeno vo odnos na
sorabotkata so sudovite. Vo odnos na drugite organi sorabotkata e ili na mo{ne nisko
nivo, so javnoto obvinitelstvo na primer (so isklu~ok na sorabotkata za maloletni~ka
delikvencija) ili voop{to ne postoi, kako {to e slu~ajot so Upravata za izvr{uvawe na
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sankcii i edinicite na lokalna samouprava. Ova od druga strana zna~i deka osven vo
isklu~itelni situacii i toa so sudot, uslugite {to gi davaat centrite za socijalna rabota
ostanatite organi ne gi koristat, nekoi pak ne se nitu zainteresirani za nivnata rabota.

3.4. ANALIZA NA PRA[ALNICITE
NAMENETI ZA OP[TINITE
Osnovna cel na istrauvaweto be{e da se dojde do konkretni soznanija za
zapoznaenosta, ulogata, inicijativnosta i kapacitetite na op{tinite za vklu~uvawe
vo procesot na izvr{uvawe na alternativnite merki. Od druga strana, imaj}i go predvid
procesot na decentralizacija i prenesuvawe na nadlenostite od centralno na lokalno
nivo, edna od posebnite celi be{e da se sogleda dali del od procesot na izvr{uvaweto
na sankciite e prenesen vo nadlenost na op{tinite, odnosno kolku tie se vklu~eni i
odgovorni vo procesot na kreirawe na kaznenata politika na Republika Makedonija.
Dokolku se soglasime deka alternativnite merki se izvr{uvaat vo zaednicata vo
mestoto na iveewe na osudenoto lice, toga{ ne moe a da ne se soglasime deka
op{tinata treba da bide aktivno vklu~ena, osobeno koga stanuva zbor za op{tokorisna
rabota. Imaj}i go predvid na~inot na nejzinoto izvr{uvawe, op{tinata bi trebalo da
bide direktno vklu~ena vo del od aktivnostite i da prezeme soodvetni odgovornosti.
Tokmu od tie pri~ini, edna od celite be{e da se dojde do konkretni podatoci dali
op{tinite se zapoznaeni so postoeweto na alternativnite merki kako del od sistemot
na krivi~ni sankcii.

Rezultati od istraæuvaweto. Vo ramki na istrauva~kiot proces, proektkoordinatorot sprovede intervju so pretstavnici na odreden broj op{tini vo Republika
Makedonija. Od vkupno 33 op{tini so sedi{te vo grad, realizirani bea 23 intervjua i
toa so pretstavnici na op{tinite vo Tetovo, Ki~evo, Debar, Kumanovo, Kratovo, Ko~ani,
[tip, Ohrid, Kriva Palanka, Vinica, Probi{tip, Del~evo, Berovo, Resen, Bitola,
Gevgelija, Strumica, Kavadarci, Negotino, Valandovo, kako i so pretstavnici na
op{tinite Skopje-Centar, Skopje-[uto Orizari i Skopje-^air. Ottuka, poradi
reprezentativnosta na primerokot, moeme da zaklu~ime deka podatocite do koi se
dojde pri istrauvaweto moe da pridonesat kon verifikuvawe na odredeni soznanija
i izvlekuvawe kvalitetni zaklu~oci i predlozi koi }e bidat dobra osnova za idni
ponatamo{ni prodlabo~eni istrauvawa, kako i inicirawe reformi za animirawe i
angairawe na op{tinite vo procesot na izvr{uvawe na alternativnite merki.
3.4.1.Uslovi i nedostatoci.
3.4.1.a. Podzakonska regulativa. I pokraj toa {to vo periodot na sproveduvawe na

intervjuata, alternativnite merki se regulirani edinstveno so Krivi~niot zakonik i
Zakonot za izvr{uvawe na sankcii, sepak, ispitanicite bea pra{ani dali se doneseni
podzakonski akti za nivno poblisko regulirawe i vo koja faza e procesot na nivnoto
donesuvawe. Pove}e od 65% od ispitanicite izjavile deka ne postojat podzakonski
akti so koi poblisku bi se reguliral na~inot na nivnoto izvr{uvawe. Vo ovoj kontekst
vredi da se spomene deka pogolemiot broj ispitanici, bea rakovoditeli na pravnite
slubi vo op{tinite. Intencijata na istrauva~ite be{e da se sogleda dali op{tinite
se vklu~eni vo procesot na nivno donesuvawe imaj}i gi predvid aktivnostite koi se
prezemaat od strana na Zavodot za socijalni dejnosti kako sepak najaktiven i najupaten
organ vo spomenatata oblast.
Vo sli~na nasoka se dviat i odgovorite vo odnos na informiranosta za toa dali
postoi odredena vladina strategija ili programa za implementirawe na alternativnite
merki. Iako pogolemiot broj od ispitanicite (12) se ogradija da dadat kakov bilo odgovor,
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ostanatite smetaa deka ne postoi vladina strategija. Duri i na pra{aweto za toa dali
postoi inicijativa za donesuvawe na takva programa, se potvrdija prethodnite rezultati
spored koi osven 4 ispitanici koi se na mislewe deka postoi inicijativa za donesuvawe
na odredena strategija iako ne znaeja da preciziraat, ostanatite ili nemaa poznavawa
ili kategori~no tvrdat deka ni{to ne se slu~uva na toj plan. Od vakvite odgovori
o~igledno e deka op{tinite se isklu~eni od procesot na momentalno skromnite
aktivnosti {to se odvivaat na poleto na alternativnite merki.

3.4.1.b. Organizacija. Spored organizacionata postavenost na op{tinite, gledano
od aspekt na nivna vklu~enost vo kreiraweto na kaznenata politika na dravata moe
da se uvidi deka na ova nivo op{tinite s¯ u{te ne se aktivni. Vo ramkite na op{tinata
ne postoi posebna organizaciona struktura/oddel koja prezema aktivnosti za prevencija
i spre~uvawe na kriminalot i koja moebi vo toj sostav bi bila nadlena za
implementirawe na alternativnite merki. I pokraj negativnite odgovori, kaj pogolemiot
broj ispitanici postoi zainteresiranost, elba i volja za sorabotka so drugi nadleni
institucii i vo taa oblast. I pokraj toa {to ne postoi zakonska obvrska za pravosudnite
organi da dostavuvaat izve{tai/statistika/podatoci za brojot na osudeni lica kako i
za izre~enite krivi~ni sankcii do op{tinite, sepak, zaradi dobivawe pocelosna slika
za toa dali op{tinite na kakov bilo na~in se zapoznaeni so sostojbata so kriminalot
voop{to bea pra{ani tokmu toa, odnosno dali imaat uvid vo brojot na izre~eni
alternativni merki. Odgovorite go dadoa o~ekuvaniot rezultat, a slikata za celosnata
neinformiranost na op{tinite o~igledno im pre~i, {to moe da se zaklu~i od
odgovorite deka op{tinite imaat potreba da bidat izvesteni za brojot na izre~enite
alternativni merki sprema lica koi imaat postojano iveali{te vo nivnite op{tini
(od vakviot stav isklu~ok se edinstveno dvajca ispitanici). Vo ovoj kontekst be{e i
predlogot deka vo ramki na javnata bezbednost155 {to e nadlenost na op{tinata moe
da se vklopi i pra{aweto za alternativnite merki, prevencija od kriminal,
maloletni~ka delikvencija i sli~no. Pokraj ovie bea navedeni i drugi monosti i
predlozi vo odnos na aktivnosti koi moe op{tinata da gi prezema, imeno ukaaa na:
¬ Potreba od sorabotka so krivi~nite oddelenija na osnovnite sudovi, tokmu od
aspekt na informirawe za sostojbata so kriminal vo soodvetnata op{tina;
¬ Inicijativa za vr{ewe nadzor vo izvr{uvaweto na alternativnite merki, sepak
vo koja nasoka vr{ewe na nadzor ne specificira;
¬ Potreba od izgotvuvawe posebni programi za implementacija na alternativnite
merki na nivo na op{tina;
¬ Monost op{tinite da pridonesat vo identifikuvawe na javni slubi i drugi
humanitarni organizacii koi bi moele da prifatat osudeni lica so ogled deka
so prenesuvaweto na nadlenostite od centralno na lokalno nivo javnite
pretprijatija i ustanovi koi vr{at dejnosti od javen interes se sopstvenost na
lokalnata samouprava;
¬ Monosta op{tinite da moat da angairaat osudeni lica vo komunalni dejnosti
i drugi raboti vo interes na op{tinata;
¬ Monost op{tinata da prezeme aktivnosti za informirawe i edukacija.

155

Komisijata za bezbednost kako {to ja narekuvaat ispitanicite, onamu kade {to be{e spomenata, be{e kaano deka ne funkcionira.
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Generalno, od predlozite i elbite {to se izrazija preku pra{alnikot moe da se
zaklu~i deka pokraj nadlenostite i obvrskite predvideni so Zakonot za lokalna
samouprava golem del od ispitanicite imaat svest za potrebata od opfa}awe i na drugi
poliwa {to se od interes na zaednicata.

3.4.1.v. Kapaciteti. Koga stanuva zbor za alternativnite merki i faktot deka tie }e
se izvr{uvaat vo zaednicata, odnosno vo mestoto na iveewe na osudenoto lice,
neodminliv e faktot deka op{tinata }e bide vklu~ena na ovoj ili onoj na~in vo procesot
na implementacija. Isto taka, so ogled na toa {to vo odredena merka postojat zakonski
re{enija koi decidno ne govorat za alternativnite merki i aktivnosti na op{tinata
pri izvr{uvawe na istite, no opfa}aat ili, podobro kaano, moat da tangiraat aspekti
od ovaa oblast, ispitanicite bea pra{ani dali vo ramki na nivnite op{tini postojat
institucionalni, ~ove~ki i materijalni kapaciteti za uspe{no implementirawe na
alternativnite merki. Pritoa, be{e zemena kako fakt pretpostavkata deka op{tinata
ima takva nadlenost.
Navedenite odgovori variraat vo zavisnost od toa dali stanuva zbor za materijalni,
~ove~ki ili institucionalni kapaciteti. Taka, dodeka 4 ispitanici smetaat deka
op{tinite nemaat ili pak nemaat vo dovolna mera kapacitet da se vklu~at vo
izvr{uvawe na alternativnite merki, pozitiven odgovor moe da se zabelei vo odnos
na postoeweto na ~ove~ki potencijal. Sepak, istite se na mislewe (14) deka i pokraj
postoeweto na kadar, potrebna e dopolnitelna organizacija i materijalni sredstva (6).
Samo vo tri slu~ai ispitanicite smetaa deka op{tinite poseduvaat soodveten kapacitet
za implementacija na alternativnite merki koi moat celosno da odgovori na novite
barawa, odnosno dopolnitelnite zada~i dokolku se prenesat vo nivna nadlenost.
[to se odnesuva do izvorite na finansirawe za vr{ewe na tie nadlenosti, imaj}i
predvid deka op{tinite imaat sopstven buxet, se nametnuva dilemata dali tro{ocite
potrebni za nadomest na del od aktivnostite koi bi se prezele od strana na op{tinite
}e bidat del od ve}e definiraniot buxet ili pak zaedno so prenosot na dopolnitelnite nadlenosti, }e se prenesat i dopolnitelni finansiski sredstva. Iako
momentalno op{tinite nemaat posebna stavka vo nivnite buxeti za izvr{uvawe na
alternativnite merki, sepak, navestija deka ima monost da se iskoristat drugi
buxetski stavki dokolku se sovpa|aat so nivnata namena. Nekoi op{tini odvojuvaat
sredstva za proekti na nevladini organizacii koi moebi kako modalitet }e moat
da se iskoristat dokolku koordinacijata pri implementirawe na alternativnite
merki se sprovede i na toa nivo.

3.4.1.g. So ogled na specifikata na materijata vo pra{awe, nepostoeweto na
organizaciona struktura, nemaweto poznavawa za merkite, nedostatokot od informacii
za aktivnostite na planot na alternativnite merki, o~igledno e deka, dokolku
op{tinite prezemat del od obvrskite vo taa nasoka, }e bide potreba obuka i ostru~uvawe
na soodvetni lica. Osobeno se istakna potrebata od jasno precizirawe na
nadlenostite, organizacijata, na~inot na izvr{uvawe, mehanizmite za sorabotka so
relevantnite institucii, kako i potrebata od prenesuvawe na znaeweto od strana na
soodvetni ustanovi specijalizirani za taa namena.
3.4.1.d. Sorabotka. Od dobienite odgovori vo odnos na postoe~kata sorabotka pome|u
op{tinite i ostanatite organi implementatori na merkite o~igledna e potpolnata
izoliranost na op{tinata vo koj bilo kontekst, ne samo vo odnos na alternativnite
merki. Edinstveno be{e navedeno deka vo odredena merka op{tinite sorabotuvaat so
centrite poradi nadlenosta {to ja imaat na poleto na socijalnata za{tita i za{tita
na decata, no nitu taa sorabotka moe da se kae deka e na zadovolitelno nivo. Imeno,
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ovaa sorabotka pove}e se ostvaruva vo domenot na ostvaruvawe na pravata od socijalnata
za{tita, i toa vo slu~aite so rabotno angairawe na primatelite na pari~na socijalna
pomo{.
Navedenoto pra{awe se nametna poradi neregulirani ili necelosno precizirani
odredbi vo Zakonot za izvr{uvawe na sankcii koi se odnesuvaat na slednoto:
¬ Koj }e go vr{i nadzorot nad ispolnuvawe na obvrskite na osudenoto lice?
¬ Koi se izvorite na finansirawe za vr{ewe na tie nadlenosti?
Vo odnos na prvoto pra{awe, spored KZ, nadzor nad ispolnuvawe na obvrskite na
osudeniot vr{i sudot, dodeka spored ZIS, oddelenieto (se misli na oddelenieto vo
ramki na centrite) vo rok od 15 dena opredeluva lice koe }e vr{i neposreden nadzor
nad izvr{uvaweto na op{tokorisnata rabota. Od druga strana, spored ~len 36/1 to~ka
4 od Zakonot za lokalna samouprava, op{tinite se nadleni da vr{at nadzor nad
rabotata vo javnite slubi koi se od nivna nadlenost. Ottuka, postoi podelena
nadlenost me|u site involvirani strani i zaradi izbegnuvawe eventualen sudir na
nadlenosti vo vr{ewe na nadzorot, potrebna e decidna raspredelba na nadlenosti,
nivna me|usebna sorabotka i koordinacija.
So ogled na odgovorite na pretstavnicite na ovoj organ i autisti~ki usmerenoto
deluvawe, sostojbata na ova nivo vo ovoj moment e potpolno nezadovolitelna, odnosno
ne postoi nikakva relacija pome|u op{tina i drugi organi.

3.4.1.|. Poznavawa i prifatlivost. Vo odnos na toa kolku pretstavnicite na
op{tinite se informirani i zapoznaeni so alternativnite merki, so na~inot na nivnoto
izvr{uvawe, so monostite {to gi nudat, porazuva~ki be{e faktot deka skoro polovina
od ispitanicite voop{to ne se zapoznaeni so postoeweto na alternativnite merki,
nivnoto zna~ewe, na~inite na izvr{uvawe ili pak celite {to treba da gi ostvarat.
Ostanatite pak ispitanici (11) imaa na~elni poznavawa. So ogled na faktot {to
pove}eto ispitanici bea pretstavnici na pravnite oddelenija vo op{tinite, imaa
odredeni poznavawa za merkite. No sepak, bea mo{ne nesigurni pri davaweto na
potvrdniot odgovor. Se ~ine{e deka slu{nale za takvite merki, no podetalni
informacii za istite nemaa.
Prethodno navedenoto odi vo prilog na odgovorite spored koi ispitanicite na
alternativnite merki gledaat kako dobra zamena na kaznata zatvor i smetaat deka
istite moat da ja ostvarat svojata cel bez li{uvawe od sloboda odnosno
institucionalizacija na licata. Soglasnost postoi deka alternativnite merki moat
da bidat korisni dokolku stanuva zbor za polesni krivi~ni dela. Me|utoa, pogolemiot
del od ispitanicite ostvaruvaweto na celite go uslovuvaat so vidot odnosno teinata
na storenoto krivi~no delo, kako i potrebata od soodvetna organizaciona postavenost
na samite merki.

3.4.2. Op{tokorisna rabota. Imaj}i predvid deka samiot zbor op{tokorisna rabota
podrazbira vr{ewe raboti koi se od op{tokorisen karakter, zna~i od interes na
gra|anite i zaednicata, zakonodavecot pri reguliraweto na navedenata alternativna
merka, preku egzemplativno nabrojuvawe na mestata kade osudenoto lice bi moel da
gi obraboti to~no opredelenite ~asovi se obidel indirektno da go opredeli nejziniot
op{tokorisen karakter. Taka, spored Krivi~niot zakonik utvrden e minimumot i
maksimumot na rabotni ~asovi {to osudeniot }e bide zadolen da gi odraboti bez
nadomestok, vo odredeni dravni organi, javni pretprijatija, javni ustanovi ili
72

Koalicija Site za pravi~no sudewe

C M Y K

C M Y K

Procenka na sostojbata so alternativnite merki vo Republika Makedonija

humanitarna organizacii. Spored Zakonot za lokalna samouprava156, eksplicitno e
navedeno koi raboti se smetaat za raboti od javen interes, vo ~ija nadlenost se istite
i vo kakva institucionalizirana forma tie se izvr{uvaat.
Imeno, spored ~len 21, op{tinite samostojno gi ureduvaat i vr{at rabotite od javen
interes od lokalno zna~ewe, dodeka vo sledniot ~len 22 e dadena nivna detalna lista.
Zna~i, sudijata pri izrekuvaweto na merkata moe da izbere edna od aktivnostite,
{to ni od daleku ne isklu~uva i drugi aktivnosti od op{tokorisen karakter koi moat
da bidat ponudeni od strana na drugi organi ili humanitarni organizacii, kako {to e
navedeno vo zakonot.
Sepak, vo ovoj del od analizata }e se zadrime na nadlenostite vo ramki na op{tinite,
kako subjekti odgovorni za nivnoto izvr{uvawe. Taka, dokolku se prifatat odredeni
nadlenosti od javen karakter kako monosti za implementacija na op{tokorisnata
rabota, op{tinata mora da bide zapoznaena bidej}i istata vr{i nadzor nad rabotite koi
se vr{at od nejzina nadlenost. Toa e vo soglasnost so ~len 234 od ZIS, spored koj za
izvr{uvawe na op{tokorisnata rabota, Upravata sklu~uva dogovor pokraj, so draven
organ, humanitarna organizacija, ustanova, javno pretprijatie i so edinica na lokalnata
samouprava vo koja osudenoto lice }e gi izvr{uva svoite rabotni obvrski.

3.4.2.a. Kako rezultat na prethodno navedenoto, ispitanicite bea pra{ani dali se
sozdadeni uslovi za nejzino izvr{uvawe, i vo slu~aj na negativen odgovor koi uslovi,
spored niv bi trebalo da se ispolnat.
I pove}e od dve godini od voveduvaweto na op{tokorisnata rabota, odgovorite na
ispitanicite go potvrduvaat istoto sogleduvawe i pred samata realizacija na ovoj
proekt. Osven 3 ispitanici koi smetaat deka se sozdadeni uslovi, ne naveduvaj}i
konkretno koi, ostanatite smetaat deka ne se sozdadeni preduslovi za nejzino celosno
implementirawe. Pri~inata za takvata sostojba eden del ja nao|aat vo nepostoeweto
na podzakonski akti odnosno odredena regulativa i programi. Drugi smetaat deka ne
postoi institucionalna odnosno organizaciona postavenost ili pak mehanizam koj bi
vr{el nadzor vrz izvr{uvaweto na konkretnata alternativna merka. Mal del od
ispitanicite pri~inata ja gledaat vo nepostoeweto nikakov dogovor za sorabotka koj
bi se sklu~il pome|u javnite slubi kade rabotata bi se sproveduvala i Upravata za
izvr{uvawe na sankcii nadlena za procesot na izvr{uvawe. Ponatamu, kako pri~ini
poradi koi ovie merki ne se primeneti ispitanicite go navedoa i nezavr{eniot proces
na decentralizacija i neprecizno raspredeleni ili preneseni nadlenosti od
centralnata na lokalnata vlast, nepostoewe na komunikacija pome|u organite,
nepostoewe na praktika koja bi moela da ukae na nedostatocite. Spored ovie
ispitanici uslovite {to treba da se ispolnat za da zaiveat ovie merki vo praksata
se dviat vo slednata nasoka: donesuvawe podzakonski akti, vospostavuvawe soodvetna
organizaciona struktura, precizirawe na nadlenostite. Pokraj dilemata {to se javuva
kaj pove}eto od ispitanicite vo odnos na toa koj organ bi bil odgovoren za vr{ewe na
nadzorot, del od niv smetaat deka op{tinite treba da ja prezemat taa nadlenost.
Pritoa, vo dopolnenie na odgovorite moe da se sogledaat nivnite razmisli za
formirawe posebno telo/oddel nadleno za tie raboti ili, pak imenuvawe na lice,
koordinator {to bi bil nadleen za vakvi aktivnosti.
So ogled na toa {to op{tokorisnata rabota se ostvaruva vo javni slubi, javni
ustanovi, humanitarni zdruenija i sli~no, se postavi pra{aweto dali dosega vo ramki
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na op{tina se identifikuvani konkretni javni slubi vo koi osudenoto lice treba da
gi izvr{uva svoite rabotni obvrski. Odgovorot na site ispitanici e negativen. Isto
taka, pogolemiot broj od ispitanicite smetaa deka vo nivnite op{tini postojat javni
pretprijatija koi moat da ponudat raboti od op{tokorisen karakter vo koi bi moelo
da se vklu~at osudenite lica. So ogled na toa deka i zdruenijata na gra|ani se
predvideni kako mesta kade op{tokorisnata rabota }e se izvr{uva, mal broj od
ispitanicite ne £ dadoa doverba na vakvata opcija, smetaj}i deka zdruenijata na gra|ani
ne se soodvetni da ponudat dobri uslugi, odnosno da prezemat obvrska da prifatat
osudeni lica za merkata efikasno da se izvr{i. Vo odnos na toa vo ~ija nadlenost e
takvata obvrska, odgovorite bea podeleni, no moe da se kae deka dominira{e
odgovorot spored koj op{tinata e teloto koe treba da ja ima ovaa nadlenost so ogled
na faktot {to najdobro gi poznava lokalnite uslovi i potrebi.
Vo odnos na toa dali op{tokorisnata rabota bi trebalo da se primenuva i sprema
maloletni lica, odgovorite ekstremno variraa. Imeno, ne mal broj ispitanici davaat
negativen odgovor so obrazloenie deka merkata nema da ima efekt dokolku
maloletnicite se kaznuvaat so rabota, odnosno deka poradi nivnata neoformena li~nost
ne bi go sfatile nejzinoto zna~ewe. Drugi, alternativnata merka ja vrzuvaat so
godi{nata vozrast na maloletnicite, kako i so vidot na rabotata, odnosno imaj}i gi
predvid kategoriite pomladi i postari maloletnici spored KZ, del od ispitanicite
smetaat deka taa bi moelo da se izre~e sprema postari maloletnici. Potkrepa za toj
stav nao|aat pred s¯ vo Zakonot za rabotni odnosi spored koj e zabraneta rabota za
maloletnicite pod 15 godini. I pokraj toa {to (10) pove}eto smetaat deka alternativnata
merka e mnogu poefikasno da se izvr{i sprema maloletni storiteli na krivi~ni dela,
del od niv ja uslovuvaat so posebna selekcija na rabotata ili ja kombiniraat so
edukativnata komponenta. Eden pak odi dotamu {to smeta deka na~eloto na oportunitet
bi trebalo da se isklu~i vo slu~aj na gonewe na maloletnici. Samo eden od ispitanicite
odgovorot na navedenoto pra{awe go prepu{ta na Centarot za socijalna rabota.

3.4.3. Javna svest. Interesni odgovori se dadeni na pra{aweto kako pretstavnicite
na op{tinite ja gledaat ulogata na zaednicata vo procesot na izvr{uvawe na
alternativnite merki, posebno na op{tokorisnata rabota. Pogolemiot broj ispitanici
se soglasuvaat deka taa treba da ima aktivna uloga vo prifa}aweto na licata. Koga
stanuva zbor, pak, za goleminata na lokalnata sredina vo koja osudenoto lice ivee
postojat razli~ni stavovi za pozitivnite odnosno negativnite strani povrzani so
blizinata i me|usebnoto poznavaweto na gra|anite vo eden grad. Taka, eden del od
ispitanicite smetaat deka samiot fakt {to e razviena pogolema bliskost me|u itelite
vo eden pomal grad vlijae vrz toa liceto da bide polesno prifateno od nivna strana.
Nasproti vakvite stavovi se i mislewata na mal del od ispitanicite deka takvata
blizina, poznanstvo i tesna sredina moe da ima negativno vlijanie pred se vrz
osudenoto lice. Kako posebno karakteristi~no go istaknuvame misleweto spored koe
ulogata na zaednicata zavisi od li~nosta na liceto. Imeno, vo odgovorot se veli deka
ako liceto imalo visoka funkcija, reakcijata na zaednicata bi bila po negativna vo
sporedba so onaa {to bi ja imale kon povratnicite ili licata so prepoznatlivo
devijantno i delikventno povedenie. Vakviot stav ukauva na monata retributivnost
koja }e se naso~i kon osudenoto lice od strana na onoj {to treba vo najgolema mera da mu
pomogne.
Tokmu vo odnos na ova pogolemiot broj ispitanici (23) smetaa deka gra|anite treba
da bidat zapoznaeni so celite, na~inot na izvr{uvawe na merkite Razliki edinstveno
postojat vo stepenot na iznesuvawe na podatocite vo javnosta, a koi se odnesuvaat na
li~nite generalii na osudenite lica. Taka, dodeka malcinstvoto smeta deka generaliite
za liceto treba da ostanat vo sudskite dosieja i ne treba da bidat javno prezentirani
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so cel da ne se stigmatiziraat i podloat na sram, pogolemiot broj ja poddruvaat
stigmatizacijata i argumentiraat deka gra|anite treba da bidat informirani deka
liceto ne e redovno vraboteno vo javnata sluba, tuku si gi odrabotuva ~asovite
opredeleni od strana na sudot kako del od dobienata merka.
Zapoznavaweto i informiraweto na javnosta vo odnos na merkite e neophodno, a vo
odnos na na~inot preku koj moe da se zgolemi javnata svest, ispitanicite gi naveduvaat
mediumskite kampawi, javnite tribini, obukite, distribucijata na razni bro{uri i
prira~nici, kako i kontaktnite emisii na elektronskite mediumi za osnovni izvori na
soznanija preku koi moe da se zapoznae i educira naselenieto. Malku poinakov predlog
be{e ponuden od strana na op{tina ^air, {to pretstavuva i iznenaduvawe so ogled na
inicijativata za prezemawe aktivnost na ispituvawe na javnoto mislewe na gra|anite,
{to pretstavuva i konkreten ~ekor na samoinicijativnost i zalagawe vo pogled na ona
{to nesomneno }e ja tangira samata op{tini so zaivuvawe na ovie merki vo praksata.

ZAKLU^OCI
Zaednicata ima ogromna uloga vo sistemot na sproveduvawe na alternativnite merki.
Osnovni pretpostavki za prifa}awe na vakvata uloga na zaednicata organizirana preku
op{tinata se mislewata deka krivi~noto delo e storeno vo zaednicata, naso~eno e kon
poedinci vo zaednicata, vo uslovi i sostojbi {to postojat vo zaednicata, koi se javuvaat
kako op{testven faktor {to vlijale na storuvawe na krivi~noto delo ili pojavata na
kriminal.
Alternativnite merki po svojata priroda i cel se merki koi treba da se izvr{uvaat
vo zaednicata, na sloboda. So ogled na toa, zaednicata, organizirana preku op{tinata
bi trebalo da ima osobeno aktivna uloga vo procesot na nivno izvr{uvawe i vo procesot
na kreirawe politiki. Osobeno zna~ajna e ulogata na zaednicata vo procesot na
prevencija i otstranuvawe na uslovite, faktorite, okolnostite {to go ohrabruvaat ili,
pak, ovozmouvaat kriminalnoto povedenie. Zatoa, potrebata od postoewe informirana,
aktivna i kreativna zaednica e neophodno za da moat alternativnite merki {to }e se
izvr{uvaat vo nea da bidat soodvetno primeneti. Isto taka, pri donesuvaweto kakvi
bilo zaklu~oci vo odnos na op{tinite i kolku tie se zapoznaeni so alternativnite
merki, so kaznenata politika, kolku organizaciono moat da odgovorat na eden kaznen
sistem koj delumno }e se sproveduva na sloboda, vo zaednicata, mora da se zeme predvid
deka zasega ne postoi nitu edna zakonska dolnost za op{tinata da deluva na toj plan.
Vo soglasnost so odgovorite na pretstavnicite na op{tinite }e gi zememe kako osnov za
ponatamo{na rabota. Ova e tema na koja mora mnogu da se zboruva i za koja moe mnogu
da se napravi.
Sepak za da dobieme odredena generalna slika za relacijata op{tini i
alternativnite merki od odgovorite na pra{alnicite moat da se izvedat odredeni
zaklu~oci. Imeno, spored postoe~kata zakonska regulativa za regulirawe na poleto na
alternativnite merki i Zakonot za lokalna samouprava, ne postoi nitu edna odredba
koja ja vrzuva op{tinata na kakov bilo na~in so kaznenata politika na dravata, nitu
so alternativnite merki kako specifika. Taka, pretstavnicite poseduvaa nekakvi
na~elni poznavawa za toa {to pretstavuvaat alternativnite merki. Naporedno so
vakvata izoliranost e i nesorabotkata na op{tinata so ostanatite organi koi se javuvaat
vo sistemot na primena na alternativnite merki. Poto~no, sorabotkata {to ja imaat e
edinstveno so centrite za socijalna rabota vo odnos na rabotnoto angairawe na licata
{to primaat socijalna pomo{. So drugite organi nemaat komunikacija. Nitu se poznati
javnite pretprijatija ili drugi ustanovi i organizacii, nitu postojat vostanoveni pravila
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na igra so podelba na nadlenosti, nitu postoi nekakva organizaciona struktura, nitu
finansii. Vakvata sostojba e mo{ne nepoelna osobeno dokolku imame na um deka
op{tokorisnata rabota }e se ostvaruva tokmu vo zaednicata, na sloboda, a }e se izvr{uva
vo javno pretprijatie koe e vo nadlenost na op{tinata. Moeme da zaklu~ime deka
zasega vo Republika Makedonija ne postojat uslovi koi }e ovozmoat adekvatno
ostvaruvawe na celite i zada~ite koi organite prethodno spomenati }e nastojuvaat da
gi ostvarat.

76

Koalicija Site za pravi~no sudewe

C M Y K

C M Y K

Procenka na sostojbata so alternativnite merki vo Republika Makedonija

PREPORAKI
So ogled na toa deka istrauvaweto {to be{e napraveno tematski i be{e podeleno
na nekolku dela, vo ista nasoka }e gi prezentirame i generalnite preporaki koi
proizlegoa tokmu od analiza na sostojbata so alternativnite sankcii i merki vo
Republika Makedonija. Taka, preporakite }e se odnesuvaat na nivo na legislativa i na
nivo na posebni preporaki do organite {to treba da gi primenuvaat.

LEGISLATIVA
Neophodni se doprecizirawa na postojnite zakonski re{enija kako vo odnos na
regulirawe na nekoi od alternativnite sankcii i merki, taka i vo odnos nadlenostite
na organite koi se direktno vklu~eni vo procesot na nivno sproveduvawe. Vo taa nasoka
potrebni se izmeni vo Krivi~niot zakonik, vo Zakonot za izvr{uvawe na sankcii, vo
Zakonot za sudovi, vo Zakonot za socijalna za{tita.
Vo odnos na izmenite vo Krivi~niot zakonik predlagame pro{iruvawe na listata so
obvrski koi sudijata moe da gi izre~e zaedno so uslovnata osuda so za{titen nadzor, koi
bi moele da go pro{irat obemot na monosti za razli~ni situacii i razli~ni storiteli.
Ponatamu, predlagame promena na uslovot prvoprestapnik vo situaciite koga moe
da se izre~e opo{tokorisna rabota. Ova ottamu {to edna od kritikite na zatvorot e
tokmu faktot {to vo ogromna mera zatvorenicite se i recidivisti.
Dokolku se zadri vakviot uslov, prethodnata kritika ostanuva edinstveno na
kritika, bez nekakva druga monost za spravuvawe so ovie lu|e. Od druga strana, ne
sekoga{ prviot prestap go pravi vtoriot poteok za liceto da ne moe da dobie poinakva
{ansa i vo sankcioniraweto. Drug argument vo ovaa nasoka e tokmu principot na
nediskriminacija koga stanuva zbor za primena na ovie sankcii i merki.
Tokmu vo ovoj kontekst neophodno e voveduvawe posebna odredba so koja bi se potvrdil
tokmu principot na nediskriminacija, kako i voveduvawe odredbi za za{tita na pravata
na licata {to }e gi izvr{uvaat odnosno }e bidat sankcionirani so ovie alternativi.
So ogled na toa deka alternativnite merki }e bidat istovremeno i nadzirani, odnosno
pri nivnoto izvr{uvawe na licata }e im se ukauva pomo{, gria i nadzor, postoe~kite
odredbi vo Krivi~niot zakonik i Zakonot za izvr{uvawe na sankcii neophodno e da se
usoglasat tokmu vo odnos na organot nadleen za vr{ewe na toj nadzor (osobeno kaj
op{tokorisnata rabota i kaj ku}niot nadzor). Istovremeno, }e treba precizno da bidat
utvrdeni pravata i obvrskite na licata koi }e go sproveduvaat nadzorot. Ne smee da se
zaboravi nitu za{titata na ovie lica so ogled na toa {to nivnata rabota vodi so sebe
osobeni rizici so ogled na specifikata na meterijata {to ja opfa}aat. Zatoa, potrebni
se odredeni za{titni mehanizmi koi isto taka }e bidat tolku specifi~ni {to nema da
ja naru{at nerepresivnosta vo karakterot na slubata {to ja vr{at. Posebniot karakter
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{to go ima ku}niot zatvor kako sankcija ja projavuva i potrebata od precizno definirawe
i na monata upotreba na uslugite na policijata, poto~no kakvi uslugi bi moele da se
baraat, vo koj obem }e gi ostvaruva, dali }e se upotrebuva oruje ili ne, koi }e bidat
nadlenostite i sli~ni detali.
Promenite vo ovie zakoni nuno }e dovedat do potreba od promeni i vo drugite zakonski
tekstovi, kako na primer vo Zakonot za sudovi, kade bi trebalo posebno da bide naglaseno
postoeweto na sudijata za izvr{uvawe na sankcii, a podetalno funkcijata bi se
razrabotila vo Zakonot za izvr{uvawe na sankcii kade momentalno postojat odredeni
odredbi, no sepak na~elni. Isto taka, so ogled na toa deka so Zakonot za krivi~na postapka,
Krivi~niot zakonik i Zakonot za izvr{uvawe na sankcii se ureduva polobata i ulogata
na centrite za socijalna rabota, vakvite promeni vodat i do potreba od promeni vo Zakonot
za socijalna za{tita, koj ja regulira dejnosta na ovie organi.
Momentalno postoe~kite zakonski re{enija nudat generalni ramki koi e neophodno
da se dopreciziraat i konkretiziraat so soodvetna podzakonska regulativa za sekoja
merka posebno.

OSNOVNI JAVNI OBVINITELSTVA
Poradi potrebata alternativnite merki da se primenuvaat od porani fazi vo
postapkata i so u~estvo na pove}e organi osobeno nerepresivnite, javniot obvinitel
treba po~esto da vklu~uva vo obvinitelniot predlog i vid krivi~na sankcija, osobeno
alternativna merka. Neophodno e javniot obvinitel da ima celosna slika za profilot,
odnosno li~nosta na storitelot kako bi moel da go opredeli vidot na alternativna
merka {to moe da go predloi. Za taa cel, {to e i vo soglasnost so ~l.21 od Zakonot za
javno obvinitelstvo, javniot obvinitel treba po~esto da gi koristi drugite organi kako
izvor na informacii. Vo slu~ajot so predlagaweto na alternativnite merki treba da
go vklu~uva Centarot za socijalna rabota i da go ogoristi negovoto mislewe vo odnos na
profilot na liceto so cel da dobie profesionalna analiza za li~nosta, za motivite i
na~inot na storuvawe na krivi~noto delo, koe }e mu bide neophodno pri predlagaweto
na konkreten vid alternativna merka. Na ovoj na~in bi se zgolemila i praksata na
predlagawe vid krivi~ni sankcii i bi se precizirale i razvivale metodite i
kriteriumite potrebni za primena na odredeni alternativni merki. Toa ne samo {to bi
odelo vo prilog na razvivawe praktiki kaj javnite obviniteli, soodvetno tretirawe na
obvinetite lica vo odredeni situacii kade ima monost da se primeni alternativna
merka, tuku bi bile od korist i za sudovite koi }e imaat dopolnitelni podatoci za
poprecizno opredeluvawe, odmeruvawe i izrekuvawe na soodvetna alternativna merka.
Tokmu vo odnos na pribiraweto podatoci i etabliraweto sorabotka so drugite
institucii, treba da se potpi{at memorandumi za sorabotka pome|u site involvirani
organi. Takvite memorandumi za sorabotka ne samo {to bi bile alatka za odruvawe na
komunikacijata pome|u organite, tuku bi onevozmoile istata da se prekine dokolku
dojde do promena na personalot vo koj bilo organ, odnosno bi go odrale kontinuitetot
na aktivnostite i razvivaweto na sistemot na alternativni merki. Ova doa|a ottamu
{to, iako postoi zakonska obvrska na site organi da sorabotuvaat me|u sebe, takvata
praktika ne postoi. Moebi vakviot na~in }e ovozmoi taa da se vostanovi ili, onamu
kade {to e potrebno, da se prodlabo~i i razvie.
So ogled na toa {to makedonskoto krivi~no zakonodavstvo nastojuva postepeno da
voveduva elementi na restorativna pravda, ulogata na rtvata mora da bide od osobeno
zna~ewe i vo ovoj del od postapkata. Zatoa e potrebno aktivno vklu~uvawe na rtvata

78

Koalicija Site za pravi~no sudewe

C M Y K

C M Y K

Procenka na sostojbata so alternativnite merki vo Republika Makedonija

na krivi~noto delo vo procesot na odlu~uvawe za primena ili predlagawe na
alternativnite merki. Ova povlekuva kako zemawe predvid na momentalno zakonskite
predvideni momenti za ulogata na rtvata, taka i vodewe smetka za nejzinite vistinski
potrebi i obezbeduvawe na nejzinata za{tita.
Soodvetno praktikuvawe na alternativnite merki e povrzano i so adekvatno
organizirawe na site organi implementatori. Zatoa potrebno e vo programata za
sistematizacija i organizacija da se predvidi stru~en i tehni~ki personal {to }e mu
pomaga na obvinitelot pri prezemawe na aktivnostite od aspekt na alternativnite
merki. So ogled deka nadlenostite na javnite obviniteli vo sistemot na alternativni
merki ne se precizno opredeleni, potrebno e decidno utvrduvawe na pravata, obvrskite
i odgovornostite na javnite obviniteli. Na ova nesomneno deka se nadovrzuva i potrebata
od edukativni obuki nameneti za obvinitelite vo odnos na celite na alternativnite
merki, na~inite na u~estvo na javnite obviniteli vo procesot na predlagawe na merkite
i sli~no. Tokmu od aspekt na stru~noto usovr{uvawe na javnite obviniteli, buxetot na
javnoto obvinitelstvo i zakonski predviduva odvojuvawe na sredstva za taa namena.
Zatoa, zaradi ostru~uvawe na javnite obviniteli na temata alternativni merki treba
da se opredeli posebna buxetska stavka (koja vo momentov ne postoi). Isto taka, vo ovaa
nasoka treba da se iskoristi i Akademijata za obuki na sudii i javni obviniteli, so
ogled na nejzinata osnovna funkcija.
So ogled na toa {to javnite obviniteli bea skeptici vo odnos na prifa}aweto na
ovie merki od strana na javnosta, javnoto obvinitelstvo vo soglasnost so zakonskata
obvrska od ~l.8 od Zakonot za javno obvinitelstvo treba da ja informira javnosta kako
za sostojbata so kriminalitetot, taka i za opciite koi stojat na raspolagawe vo pogled
na sankcioniraweto. Ova bi bilo od posebna vanost osobeno na po~etok na primena na
merkite, dodeka javnosta ne se senzibilizira i ne gi prifati vakvite merki kako
soodvetni za prevencija na kriminalot vo nivnata zaednica i }e ja namali
stigmatizacijata na licata koi }e izvr{uvaat alternativna merka na sloboda.

OSNOVNI SUDOVI
Najzna~ajnata uloga na sudiite, koja e istovremeno i najte{ka zada~a, e tokmu
odlu~uvaweto i izrekuvaweto adekvatna sankcija za soodveten storitel na krivi~no
delo. O~igledno e deka koga stanuva zbor za sudiskata praksa vo izrekuvaweto na
alternativnite merki, sudiite se potpolno inertni i neodlu~ni. Moebi stravot od
primena na ona {to e novo i neprovereno e vo pozadina, moebi tokmu poradi sostojbata
na postojana kritika na koja se podloeni sudiite ili sl., se obrazloenie za primena
na merkite. Sepak, so ogled na ulogata {to ja imaat sudiite vo kreiraweto na kaznenata
politika, neophodna e nivna intervencija i na ovoj plan. Potrebno e pogolema
inicijativnost vo primena na novite zakonski re{enija za sankciite i prifa}awe na
proaktivna uloga vo iniciraweto promeni vo zastarenata praksa na igrawe na sigurno
i po~esta primena na alternativnite merki. Zna~i, neophodno e menuvawe na ulogata na
sudijata. Potrebni se sudii koi }e bidat aktivni vo celiot tek na postapkata, koi }e
bidat potpolno informirani, kreativni, posveteni i fleksibilni. Isto taka, ne smee
da se zanemari i faktot deka moebi se u{te za odredeni sudii zatvorot pretstavuva
edinstven siguren i dobar na~in za spravuvawe so kriminalcite. Neophodno e menuvawe
i vo ovaa nasoka, odnosno Moe da se kae deka vakvite pobaruvawa se ogromni so
ogled na momentalnata sostojba vo Republika Makedonija.
So ogled na toa {to prethodno spomenatata potreba ne e edinstveniot kriterium za
menuvawe na kaznenata politika i efektuirawe na postoe~kite i na~elni zakonski
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re{enija, potrebno e itno donesuvawe na podzakonski akti, upatstva, pravilnici,
prira~nici za detalno razrabotuvawe na generalno postaveniot mehanizam za
sproveduvawe na alternativnite merki. Ili donesuvawe na posebni pravilnici za
primena na op{tokorisnata rabota, no i za drugite merki {to }e se izvr{uvaat vo
zaednicata. Se razbira, vakvata aktivnost treba da proizleze od strukturi na povisoko
menaxersko/dravno nivo, me|utoa vlijanieto {to sudiite mora da go imaat pri
podgotvuvaweto na vakvite dokumenti e neizbeno. Dokolku intencijata ni e da
obezbedime vistinska, adekvatna primena na merkite, sudiite mora da bidat vklu~eni
vo kreiraweto kako na politikite, taka i pokonkretno da dadat svoj pridones kon
kreirawe i na potrebnata dokumentacija. Vo ovaa nasoka, mora da se donesat izmeni
kako vo Zakonot za sudovi, Sudskiot delovnik i vo Zakonot za izvr{uvawe na sankcii,
kade }e se precizira i konkretno definira ulogata na sudijata za izvr{uvawe na sankcii
vo implementirawe na alternativnite merki. So ogled na faktot {to sude~kite sudii
se nesomneno optovareni so golem obem na rabotni zada~i, a so ogled i na toa {to
alternativnite merki baraa posvetenost, aurnost i navremenost vo sproveduvaweto,
neophodno e da se formira stru~en tim vo ramki na sudot ili kako pomo{no telo za
sude~kiot sudija, {to e vo soglasnost i so zakonskoto re{enie od ~l.12 od Zakonot za
sudovi. Ovoj tim bi trebalo da gi koristi resursite od site institucii (osobeno Centrite
za socijalna rabota) za pribirawe na podatoci za li~nosta na licata za da moe sudijata
da ima potpolna slika za liceto. Vsu{nost vklu~uvawe na Centrite za socijalna rabota
bi trebalo da bide u{te od samiot po~etok na postapkata pri {to stru~niot tim ili
sude~kiot sudija direktno bi bil vklu~en vo procesot na podgotvuvawe analiza na
profilot, odnosno ocenuvawe na li~nosta na storitelot. Isto taka, so ogled na toa
{to momentalno, sudiite za osnoven izvor na podatoci za licata gi koristat kaznenite
evidencii na MVR, bi trebalo vo najskoro vreme da ja prezemat i ovaa funkcija i da
vodat sopstvena evidencija so koja }e raspolagaat vo sekoj moment.
Isto taka od osobeno zna~ewe e sudovite so tekot na vremeto, niz praktikuvaweto na
alternativnite merki da izgradat sistem za kategorizirawe na vidovi krivi~ni dela
i kategorii storiteli kade alternativnite merki }e imaat najmnogu primena i najgolemi
efekti. Ova istovremeno vodi kon zaklu~okot deka sudovite treba da sozdadat i
soodvetni evaluacioni programi preku koi }e moat vsu{nost da gi procenuvaat i
ocenuvaat praktikite {to gi vodat i rezultatite {to gi postignuvaat.
So ogled na toa {to be{e predhodno zaklu~ena deka momentalno sorabotkata koja postoi
pome|u sudovite i ostanatite organi (iako toa e zakonska obvrska) ne e na zadovolitelno
nivo, a nekade duri i ne postoi, neophodno e donesuvawe i potpi{uvawe na memorandumi
za sorabotka pome|u site organi nadleni za sproveduvawe na alternativnite merki.
Neophodno e kontinuirano odruvawe na koordinativni sostanoci so site organi
implementatori vo smisla na utvrduvawe na organizacionite mehanizmi i utvrduvawe i
precizirawe na nadlenostite, na~inite na sproveduvawe, detektirawe na
nedostatocite, evaluirawe na praktikata i sli~no.
Tokmu poradi nepostoe~kata praktika, neinformiranost na sudiite za sodrinata,
celite na alternativnite merki, na~inite na nivno sproveduvawe, neophodno e
organizirawe na edukativni obuki. Pri sproveduvawe na merkite osobeno vo ovoj preoden
period, golemo olesnuvawe za sudiite bi bilo dokolku se podgotvat prira~nici koi }e se
odnesuvaat na prakti~noto primenuvawe na alternativnite merki vo kontekst na
nadlenosti, na~ini na komunikacija me|u organite, vr{ewe na nadzor i me|usebno
informirawe, izrekuvawe, sproveduvawe i otpovikuvawe na merkite. Ovie prira~nici
bi gi sodrele i monostite koi im stojat na raspolagawe na sudiite vo odnos na korpusot
obvrski koi moat da se izre~at na storitelite na nekoi krivi~ni dela, opcii za
izvr{uvawe na op{tokorisna rabota, t.e. lista na institucii, organizacii koi nudat ili
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pobaruvaat odredeni uslugi, opciite {to postojat vo lokalnata samouprava, monosti i
praktiki od drugi zemji {to bi moela da ponudi idei za nadminuvawe na gre{kite i
ostvaruvaweto efikasni praktiki i sli~no.
Vo kontekst na edukacija, a so ogled na toa {to alternativnite merki osobeno
vnimanie posvetuvaat i na rtvata, potrebno e organizirawe edukativni obuki,
sovetuvawa ili seminari od poleto na viktimolo{kata nauka {to }e odi vo korist na
podobruvawe na nejzinata uloga. Voop{to, edukacijata i stru~noto usovr{uvawe na
sudiite e del i od dokumentot za reformi vo pravosudstvoto kade e potencirano deka
toa e pravo i obvrska na sudijata. Od toj aspekt, nuno e da se obezbedi obuka na ova
pole bidej}i i alternativnite merki se strate{ka cel na reformskiot dokument za
pravosudstvoto. So ogled na toa deka od neodamna be{e formirana i Akademijata za
obuka na sudii i javni obviniteli157, ovie potrebi }e mora da se realiziraat preku
istata bidej}i toa e i nejzinata osnovna dejnost.

UPRAVA ZA IZVR[UVAWE NA SANKCII
Vo ramki na Upravata, potrebno e itno formirawe na posebnoto oddelenie za
alternativnite merki {to e predvideno da postoi vo ramki na Upravata. Iako Zakonot
za izvr{uvawe na sankcii govori za oddelenie za izvr{uvawe na sankcii vo ramki na
centrite za socijalna rabota, , neophodno e {to poskoro da se oformi i vo ramki na ovoj
organ. Vo odnos na vakvata sostojba, ne e vo red Ministerstvoto za pravda da iznesuva
informacii za postoewe na soodvetna organizaciona struktura (vo negovi ramki), za
toa da ja informira javnosta, a vsu{nost, da ja doveduva vo zabluda.
So ogled na toa deka prethodniot menaxerski tim na Upravata ve}e imal soodvetni
aktivnosti vo nasoka na podgotvuvawe na podzakonska regulativa, imale poseti na
stranski zemji od kade crpele iskustva i sli~no, {to zna~i deka odredeni rezultati
najverojatno se postignati, prenosot na informacii od edniot na drugiot tim e pove}e
od zadolitelen i mora da postoi kontinuitet vo raboteweto. Potrebno e da se
iskoristat iskustvata, da se prodoli so razvivawe na problematikata, a ne da tapka
vo mesto ili zapo~nuva otpo~etok.
[to se odnesuva pak do na~inot na funkcionirawe na Upravata vo pogled na
izvr{uvaweto na alternativnite merki, stru~niot instruktorski nadzor {to go vr{i
nad rabotata na centrite isklu~ivo treba da se odnesuva na proceduralnite na~ini na
postapuvawe i nikako na sodrinskoto sproveduvawe na merkata. So ogled na toa {to
aktivnostite na Upravata vo golema merka }e se isprepletuvaat so rabotata na centrite,
so rabotata na sudijata za izvr{uvawe na sankcii potrebno e da bidat doneseni
podzakonski akti, pravilnici za rabota i sorabotka so ostanatite organi i detalno
razrabotuvawe na postapkata na sproveduvawe na merkite. Isto taka, Upravata }e mora
da vospostavi mehanizmi na sorabotka i da potpi{e dogovori so op{tinite, javnite
pretprijatija, organizacii za sproveduvawe na op{tokorisnata rabota. Treba da podgotvi
pravilnici za izbor na organizacii, ustanovi kade }e moat da bidat upateni licata
koi }e izvr{uvaat op{tokorisna rabota.
Na nivo na politiki, neophodno e Upravata da podgotvi odredeni procenki ili
predviduvawa za toa {to nudi zatvorot, a {to nudat alternativnite merki. Upravata
bi trebalo da ja vodi politikata i strate{koto orientirawe na sistemot alternativni

157

Zakon za akademija za obuka na sudii i javni obviniteli, Sluben vesnik br.13/06
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merki. Isto taka, za ostvaruvawe na ovie celi neophodno e da obezbedi {to po{iroka
poddr{ka od strana na javnosta na vakvite merki, pritoa demistificiraj}i go zatvorot
kako opcija za spravuvawe so kriminal, no i alternativnite nezatvorski oblici koi
postojat. Nesomneno e deka poddr{ka na vakvata svoja rabota }e bide potrebno da ja
dobie i od strana na Ministerstvoto za trud i socijalna politika i Zavodot za razvoj
na socijalnata dejnost, no i od drugi organi.

CENTRI ZA SOCIJALNA RABOTA
Centrite za socijalna rabota kako nose~ki organi na direktnoto i prakti~noto
implementirawe na alternativnite merki mora da bidat soodvetno obu~eni i
educirani vo nasoka na razbirawe na celite i na~inite na sproveduvawe, rezultatite
{to se nastojuva da se postignat, modalitetite na rabota i sli~no. So ogled na niskiot
stepen na informiranost i poznavawa za alternativnite merki potrebno e
organizirawe na treninzi, odruvawe na seminari i simulacii so cel sistemot na
alternativni merki da dobie stru~en i kvalifikuvan kadar za negovo sproveduvawe
i natamo{no razvivawe.
Kako nerepresivni organi centrite za socijalna rabota mora da ja dobijat i soodvetnata
uloga i avtoritet vo sistemot na sproveduvawe na alternativnite merki. Ova od edna strana
moe da se postigne so licenciraweto {to }e go sprovede Upravata za izvr{uvawe na
sankcii. Tokmu licencata ili odobrenieto {to }e go poseduvaat socijalnite rabotnici ili
licata nadleni za sproveduvawe na alternativnite merki }e treba da mu dadat mo} na
ova lice za adekvatno sproveduvawe na merkite imaj}i gi predvid zadolenijata i
odgovornostite {to }e gi imaat. Vo nasoka na nadlenostite na centrite za socijalna rabota,
neophodno e itno voveduvawe izmeni vo Zakonot za socijalna za{tita, kako vo odnos na
licata {to }e gi sproveduvaat merkite, nivnite prava i obvrski, taka i vo odnos na
organizacijata vo sproveduvaweto i mehanizmite na kontrola vo raboteweto. Isto taka, vo
Zakonot za izvr{uvawe na sankcii bi trebalo da se vovedat izmeni i da se precizira
nadlenosta na centrite, na~inot na vr{ewe na nadzor, osobeno vo odnos na toa koj organ e
nadleen vo ostvaruvaweto na nadzorot kaj sekoja poedine~na alternativna merka.
Nesomneno e deka vklu~uvaweto na centrite e od osobena vanost vo samiot po~etok na
krivi~nata postapka, odnosno u{te vo fazata koga javniot obvinitel odlu~uva za predlagawe
na nekoja od merkite. So ogled na momentalno nepostoe~kata praktika vo ovoj pogled,
potrebno e da se vovede obligatornost vo koristeweto na uslugite na centarot pri
formirawe na anamnezata za profilot na li~nosta i negovata/nejzinata podobnost ili
nepodobnost za primena na alternativna merka. Pokraj zakonskoto regulirawe, potrebno e
itno donesuvawe na detalno razraboteni pravilnici i upatstva koi }e ja konkretiziraat
rabotata na centrite, }e obezbedat mehanizmi na sorabotka pome|u site organi. Vo vrska so
nepostoe~kata sorabotka na centrite so ostanatite organi tokmu formaliziraweto na
spregite na komunikacija bi moelo da se obezbedi so potpi{uvawe na memorandumi na
me|usektorsko nivo. Kontinuiranoto odruvawe na koordinativni sostanoci e isto taka
neophodno za etabliraweto na sistemot, sproveduvaweto i evaluiraweto na praksata, od
{to }e proizleguvaat i natamo{ni idei i praktiki vo razvivawe na sistemot.
I pokraj zna~ajnata uloga na centrite, dokolku ne postoi soodvetna organizaciona
postavenost, soodvetna raspredelba na rabotnite zada~i, stru~no ekipirawe na timovite
nadleni za sproveduvawe na alternativni merki, nema da bide mono specifi~no
postavenata uloga na ovoj organ da bide ostvarena. Zatoa, itno e potrebno da se formira
stru~no oddelenie ili tim koj }e bide nadleen za implementacijata na merkite. Vakviot
tim isto taka, mora da bide soodvetno obezbeden so materijalni, tehni~ki i drugi sredstva
dokolku intencijata na merkite navistina se realiziraat vo praksata. Ova vodi kon
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zaklu~okot deka potrebno e zgolemuvawe na buxetot na centrite za socijalna rabota,
detalno precizirawe na finansiskite planovi i programi i raspredelba na sredstva
specifi~no nameneti za izvr{uvaweto na alternativnite merki.
Isto taka, dosega Ministerstvoto za trud i socijalna politika, koe se javuva kako
pokrovitel na aktivnostite kako na Zavodot za socijalni dejnosti, taka i na centrite,
se pokaa osobeno pasivno158. Neaktivnosta na Ministerstvoto se ogleda kako vo
iniciraweto na kakvi bilo aktivnosti vo nasoka na zaivuvawe na alternativnite
merki, iako so reformskite dokumenti e toa navedeno. Zatoa, Ministerstvoto mora, i
toa najitno, da gi prezeme zadolenijata vo odnos na iniciraweto zakonski promeni, vo
razvivaweto programi za organizacija i sistematizacija na centrite, osobeno vo kontekst
na nivno rasteretuvawe od odredeni administrativni raboti za ~ija smetka bi se
stimulirala nivnata profesionalna/stru~na aktivnost. Ponatamu, neophodno e da se
podgotvi i poinakva raspredelba na buxetski sredstva vo odnos na zgolemuvawe na
buxetite na centrite so ogled na toa {to alternativnite merki takvite }e gi pobaruvaat.
Ministerstvoto za trud i socijalna politika mora svoite aktivnosti da gi koordinira
so Upravata za izvr{uvawe na sankcii so koja bi obezbedilo zaedni~ko programsko ili
proektno rabotewe, detalizirawe na nadlenostite, na~inite na sorabotka i
koordinacija, licenciraweto na licata koi }e gi izvr{uvaat merkite, statusot na istite
i sli~no so cel da se preveniraat monite situacii na poklopuvawe na nadlenosti,
nezakonsko i nepravilno rabotewe i sli~no.

OP[TINI
I pokraj toa {to ne se sozdadeni uslovi za implementirawe na alternativnite merki
vo zaednicata, sepak, nuno e itno vklu~uvawe na pretstavnici na op{tinite vo procesite
na podgotovki za primena na merkite. Imeno, dokolku ne bide vklu~ena op{tinata, a preku
nea ne e informirana zaednicata, alternativnite merki nema da moat da uspeat. Me|utoa,
op{tinata isto taka treba da pokae inicijativa vo ovaa nasoka, bidej}i ona {to se
slu~uva vo zaednicata koja taa ja organizira nesomneno vlijae na celokupnoto naselenie
i na nejzinoto rabotewe. Tuka ne stanuva zbor edinstveno za izvr{uvaweto na
alternativnite merki, tuku, voop{to, za namaluvawe na kriminalot vo zaednicata. Tokmu
na ovoj plan potrebno e voveduvawe novini i vo samiot operativen mehanizam na op{tinata
i formirawe na telo/komisija/sovet koj }e bide nadleno tokmu vo odnos na prevencijata
od kriminalot, sledeweto na sostojbata so kriminalot vo op{tinata, prezemawe merki
vo nasoka na eliminirawe na faktorite koi deluvaat na nivno opstojuvawe ili razvivawe
i sli~no. Nuno vo ovaa nasoka, a {to kako potreba go naglasija i samite ispitanici e
etablirawe na sorabotka so krivi~nite oddelenija na osnovnite sudovi, tokmu od aspekt
na informirawe za sostojbata so kriminalot vo soodvetnata op{tina.
Prvite ~ekori {to treba da se napravat od aspekt na vklu~uvawe na zaednicata vo
ovaa materija se na legislativen plan. Treba da bide podgotvena i podzakonska
regulativa so koja op{tinata }e se obvrze da u~estvuva i da prezeme odgovornosti pri
sproveduvawe na alternativnite merki159. Od posebno zna~ewe e detalno razrabotuvawe

158

Vo ramki na Ministerstvoto za trud i socijalna rabota ima nazna~eno edno lice koe e nadleno za temata
alternativni merki. Me|utoa, od koj aspekt, dali samo kako koordinator za vrska pome|u Zavodot za socijalna dejnost i Ministerstvoto ili e angairano i vo stru~niot del, ne e poznato. Morame da zaklu~ime
deka nezavisno vo koj obem i za kakvi zada~i e nadleno ova lice, toa e daleku od dovolno za da moeme
da kaeme deka Ministerstvoto raboti ne{to na toj plan.
159
Vpe~atokot {to be{e dobien, deka op{tinite bi prifatile i vakvi nadlenosti dokolku im se naloi
od gore, ukauva deka so vakva sostojba na terenot te{ko }e moeme da gi ostvarime alternativnite merki.
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na materijata so koja }e se regulira op{tokorisnata rabota bidej}i ovaa merka vo celost
}e se ostvaruva vo zaednicata i delumno pod nejzin nadzor. So ogled na toa {to op{tinata
e najdobro zapoznaena so sostojbata na lokalno nivo, so potrebite na gra|anite, so
potrebite na instituciite, organizaciite i sli~no, treba vo sorabotka so Upravata
mora da se utvrdi lista na takvi organizacii pretprijatija kade }e se ostvaruva
op{tokorisnata rabota.
U~estvoto na zaednicata pri sproveduvawe na merkite, nesomneno ukauva na toa
deka zaednicata mora da razvie odgovornost i da gradi za{titni~ki pristap kon
nejzinite ~lenovi. Me|utoa, dokolku zaednicata ne e informirana za zada~ite i na~inite
na izvr{uvawe na ovie merki, dokolku ne ja razbira celta za koja se nameneti, toga{
rizi~no e da se pretpostavuva deka nivnata primena }e bide uspe{na. Vo istrauvawata
napraveni vo drugi zemji, a i delumno vo odgovorite na na{ite ispitanici stavot na
zaednicata ne e liberalen koga stanuva zbor za kaznuvaweto na kriminalot. Zatoa,
kako preduslov {to mora da bide ispolnet vo ovaa nasoka, pred voop{to da po~nat
merkite da se primenuvaat vo praksata, zaednicata treba da bide informirana.
Aktivnosti vo ovaa nasoka mora vo odreden del da prezeme i op{tinata, {to be{e i
predloeno kako mona aktivnost od strana na ispitanicite.
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Parathënie
Koalicioni Të gjithë për gjykim të drejtë (zyra nacionale) dhe Këshilli për parandalimin e
delikuencës së të miturve (Këshill) nga Kavadari, duke i vërejtur mangësitë që ekzistojnë
në sistemin juridik-penal në Republikën e Maqedonisë, posaçërisht nga aspekti i moszbatimit
të sanksioneve dhe masave alternative, e drejtoi interesin e vet pikërisht drejt realizimit të
projektit dyvjeçar Roli i bashkësisë në zëvendësimit t dënimit me burg.
Ky Raport është rezultat i fazës së parë të implementimit të projektit. Baza mbi të cilën
mbështetet Raporti janë intervistat e realizuara me përfaqësues të organeve kompetente
për zbatimin e sanksioneve dhe masave alternative. Personi përgjegjës për koordinimin e
aktiviteteve të projektit, zbatimin e procesit hulumtues analizimin e të dhënave të fituara
dhe shkrimin e Raportit është Marina Kovaçiç, koordinator i projektit.
I tërë procesi u ndihmua në mënyrë të pakursyer nga drejtoresha ekzekutive e Koalicionit,
Vesna Stojkovska, nga kryetari i Këshillit Llazar Nanev dhe nga koordinatori i i Këshillit
Petre Mërkev, pa ndihmën dhe mbështetjen e të cilëve, si në udhëheqjen organizative të
projektit, ashtu edhe në analizat e të dhënave të fituara, ky punim nuk do të dukej kështu.
Kemi nderin që tu falënderojmë edhe anëtarëve të grupit punues: z. Lupço Arnaudovski,
zonjës Gordana Buzharovska, zonjushës Stojanka Mirçevska, z. Dragi Celevski dhe
zonjushës Vesna Stojkovska, për komentet e tyre të hollësishme dhe për kahet e procesit
analitik dhe përgatitjen e këtij raporti.
Do të donim ti shprehim falënderim të veçante Ministrisë së Drejtësisë si dhe Drejtorisë
për zbatimin e sanksioneve, gjykatave themelore, prokurorive publike themelore, qendrave
të punës sociale, Entit për veprimtari sociale dhe komunave për gatishmërinë që të ndajnë
kohë dhe të ndihmojnë gjatë realizimit të takimeve dhe intervistave.
Dhe në fund, falënderim i veçantë Institutit për komunitete të qëndrueshme (IKQ) dhe
Agjencionit për zhvillim ndërkombëtar të Shteteve të Bashkuara (USAID) për mbështetjen
financiare të projektit, pa të cilën padyshim, do të pamundësohej realizimi i tij.

Trajçe PELIVANOV
Kryetar
Koalicioni Të gjithë për gjykim të drejtë
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Metodologjia
Hulumtimi i temës, masa alternative, paraqet fazën e parë në realizimin e projektit dyvjeçar
të titulluar Roli i bashkësisë në zëvendësimin e dënimit me burg. Ky projekt filloi në mars
të vitit 2006 dhe zgjat deri në mars të vitit 2008. Në periudhën prej prillit 2006 deri në shtator
2006 u bë hulumtimi në terren, në tërë Republikën e Maqedonisë. Në të vërtetë, është fjala
për intervistimin e përfaqësuesve të prokurorive themelore publike, gjykatave themelore,
qendrave të mbrojtjes sociale, dhe të komunave, të cilat llogariten si organe bartëse në
zbatimin dhe praktikumin e sanksioneve dhe masave alternative te ne. Hulumtimi u bë në
qytetet t në të cilat gjenden institucione, përfaqësuesit e të cilave ishin intervistuar.

ARSYET E REALIZIMIT TË HULUMTIMIT

Arsyet për të cilat vendosëm për realizimin e projektit në përgjithësi, dhe të hulumtimit të
këtillë në veçanti, dolën nga ajo se në legjislacionin e Maqedonisë ekziston një numër i
vogël aktesh ligjore, nënligjore dhe akte të tjera interne, të cilat e rregullojnë problematikën
specifike të masave alternative. Interesi plotësues për analizën e implementimit të masave
alternative, doli nga fakti që opinioni shumë pak ose aspak nuk është i njoftuar me rolin e
tyre., me qëllimet dhe aktivitetet, si pjesë të sistemit ndëshkimor. Njëra prej arsyeve për një
qëndrim të tillë është ajo se, në kushtet në të cilat gjendet vendi ynë, shumë pak vëmendje
i kushtohet risocializimit dhe riintegrimit të suksesshëm të personave të dënuar. Prandaj,
nëpërmjet këtij raporti, propozohen zgjidhje të reja ose model i ri i vendosjes, në përputhje
me praktikën e përkrahur përgjithësisht, të implementimit të masave alternative. Me këtë
rast, gjithsesi se duhet të merren parasysh kushtet e përgjithshme socio ekonomike dhe
politike në shtetin tonë, si dhe qëndrimi dhe disponimi i opinionit publik.

QËLLIMET E HULUMTIMIT

Qëllimi kryesor i hulumtimit është analiza e implementimit të gjertanishëm të masave
alternative, me qëllim që fitohen njohuri konkrete për rëndësinë e tyre, mënyrën e kryerjes
së tyre, rolin e sistemit formal në procesin e implementimit të tyre si dhe në realizimin e
suksesshëm të procesit të risocializimit të personave të dënuar. Me arritjen e qëllimit,
mund të fitohen njohuri relevante për implementimin e masave alternative që krijon
mundësi për tu ndërmarrë masa adekuate për aplikimin e tyre më të shpeshtë. Në të
vërtetë, në bazë të njohurive teorike dhe rezultateve të hulumtimit, qëllimi i fundit është
të kontribuojmë për afirmimin e tyre më të madh, si dhe në bazë të gjendjes ekzistuese
të sistemit ndëshkimor të Maqedonisë, të japim propozime për ndryshime dhe plotësime
të rregullativës pozitive ligjore.
Kështu, varësisht nga rezultatet e hulumtimit empirik nga institucionet e sistemit, mund të
mund të ndërmerren masa konkrete për zbatimin konsekuent të dispozitave ligjore dhe
standardeve ndërkombëtare që kanë të bëjnë pikërisht me masat alternative. Nga ana tjetër,
rezultatet e hulumtimit do të mundësojnë krijimin e një baze të fuqishme për inicimin e detyrave
9
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plotësuese të projektit për njoftimin, si të opinionit profesional ashtu edhe të opinionit të gjere
shoqëro, për anët pozitive të masave alternative sepse ata krijojnë mundësi të mëdha për
risocializimin e personave të dënuar.

LËNDË

Lëndë e hulumtimit janë sanksionet dhe masat alternative, si pjesë të sistemit penal në
Republikën e Maqedonisë në vendosjen e tyre institucionale, kadrovike dhe normative.
Gjithashtu, lëndë hulumtimi janë edhe kriteret objektive dhe subjektive si tregues në definimin
e kritereve kyç gjatë zgjedhjes personave të dënuar dhe zbatimin e sanksionit ose masës
adekuate alternative.
Rregullativa ligjore është lëndë plotësuese e përpunimit empirik, përmes së cilës analizohet
vendosja normative e masave alternative, por edhe jokonsekuencat dhe dobësitë që paraqiten
gjatë implementimit të tyre.

EKZEMPLAR

Për arritjen e qëllimeve të definuara, në kuadër të ekzemplarit, ishin kyçur përfaqësues
të sistemit formal. Kështu, me pyetësor të përgatitur paraprakisht, u zhvillua intervistë,
përkatësisht bisedë, me drejtorin e drejtorisë për zbatimin e sanksioneve, me gjykatës në
gjykatat themelore të Republikës së Maqedonisë, me prokurorë publikë themelorë si dhe
me përfaqësues të qendrave për punë sociale dhe të njësive të vetëqeverisjes lokale. Ky
ekzemplarë përfshin 114 të intervistuar dhe paraqet ekzemplarë qëllimor.
Numri i të intervistuarve sipas organeve përkatëse është si vijon:

Faktorët që ndikuan në numrin e intervistave të realizuara ishte ose mosgatishmëria e
disa të intervistuarve që të ndihmojnë aktivitetet tona ose shtyrjet dhe anulimet e papritura
për shkak të angazhimeve në punë të të intervistuarve. Gjithashtu, për shkak se intervistat
në një pjesë, u realizuan në muajt e verës, pushimet ndikuan që disa prej takimeve të mos
mbahen ose të shtyhen.

OPERACIONALIZIMI I HULUMTIMIT

Grumbullimi i të dhënave empirike kryhej me ndihmën e e metodës së intervistës së
standardizuar me përfaqësues të sistemit formal, në bazë të pyetësorit të përgatitur
paraprakisht. Pyetësorët ishin përgatitur për çdo organ veç e veç. Kështu, kishte pyetësor
të veçantë për prokurorët themelor publikë, të veçantë për gjykatësit, për qendrat për punë
sociale, për komunat dhe për Drejtorinë për zbatimin e sanksioneve. Pyetësorët përbëheshin
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prej pyetjeve me përgjigje të hapura, të ndara në më shumë tërësi tematike. Pyetjet ishin të
shpërndara në atë mënyrë që na mundësuan të fitojmë informata për:
♦ Njohuritë e përgjithshme ose njohjet lidhur me sanksionet dhe masat alternative;
♦ Praktikën momentale në zbatimin e këtyre sanksioneve dhe masave;
♦ Rregullativën ekzistuese;
♦ Specifikat e punës së gjithdobishme dhe të gjykimit me kusht me mbikëqyrje mbrojtëse;
♦ Bashkëpunimin me organet tjera;
♦ Organizimin dhe kapacitetet;
♦ Rolin e bashkësisë lokale.
Sa i përket profilit të përfaqësuesve të institucioneve përkatëse, duhet përmendur se ata
ishin nga radhët e praktikuesve profesional dhe menaxherëve, përkatësisht drejtorë të
organeve. Kështu, në prokuroritë themelore publike intervistat ishin bërë me prokurorë publikë
dhe me zëvendësit e tyre me gjykatës për penale, në qendrat për punë sociale u intervistuan
drejtorët ose ndonjë përfaqësues i ekipit profesional (punëtorë sociale, pedagogë, psikologë
ose juristë, nëpër komuna u intervistuan ose sekretarët e komunave ose udhëheqës të
shërbimeve juridike dhe në fund, në Drejtorinë për zbatimin e sanksioneve, u intervistua ish
drejtori kurse u zhvillua bisedë edhe me drejtoreshën e tanishme.
Gjatë hulumtimit u përdor edhe metoda e analizës sasiore dhe cilësore të përmbajtjes së
akteve themelore ligjore që e rregullojnë vendosjen normative të masave alternative, si
burim relevant i të dhënave. Me anë të analizës së atyre dispozitave, mund të analizohen
dobësitë dhe jokonsekuencat e aplikimit të tyre si dhe shmangja nga normativat e
përcaktuara.
Përveç të lartpërmendurës, gjatë analizës së të dhënave dhe përgatitjes së raportit, u
përdorën edhe të dhënat statistikore me të cilat disponojnë disa nga institucionet, hulumtime
të mëparshme, publikime lidhur me temën përkatëse ose me ndonjë temë të ngjashme
me këtë.
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Rezyme
Ajo që ndodh me sistemet penale- juridike në botë dhe tendenca e animit (disa vende më
pak e disa më shumë) kah sistemet gjithnjë e më pak represive dhe më shumë restorative.
Logjika prapa zhvillimit gati 40 vjeçar qëndron në analizën se sistemet e sanksioneve represive
dhe retributive nuk janë dëshmuar si mjete të dobishme për preventivë të krimit. Zhvillimi i
këtillë i ngjarjeve në bëtë e ka reflektimin e vet edhe te nenë sistemin tonë penal-juridik i cili
gradualisht anon kah ajo që është restorative, që shihet edhe në risitë e aplikuara në dispozitat
penale-juridike. Kodi ynë penal karakterizohet me sistem të pasur sanksionesh penale dhe
me mundësi të gjera për kombinimin e tyre, me qëllim që të zvogëlohet represioni dhe të
kufizohet aplikimi i burgut. Megjithatë, ajo që mungon ose që ndikon që konstatimi i këtillë të
mbetet vetëm në teori, është pikërisht mosaplikimi i mundësive që i ofrojnë ligjet. Si plotësim
të asaj që u theksua paraprakisht, lidhur me arsyet të cilat përmenden më së shumti për
mossuksesin e sistemeve penale-juridike dhe që, si rrjedhojë të kësaj , vënë në pah nevojën
e nevojës së aplikimit të mënyrave të tjera alternative të veprimit si me krimin në përgjithësi,
janë: përqindja e lartë e krimit të vogël (bagatell) përkatësisht përqindja e lartë e veprave të
kryera më të lehta penale, për të cilat edhe sanksioni/dënimi është më i ulët (më së shpeshti
dënim me burg deri tre vjet); profili relativisht konstant i kryerësve të veprave penale (këtu i
përjashtojmë format e organizuara të krimit); shqiptimi i shpeshtë i dënimeve me burg në
kohëzgjatje të shkurtër, që cilat janë treguar të pasuksesshëm, megjithatë, përdoren edhe më
tutje; rritja e recidivizmit etj.
Kornizat në të cilat duhet patjetër të bëhen ndryshime, me qëllim që të gjallërohen mënyrat
alternative të veprimit me kryerësit e veprave penale, janë: legjislative ( ku momentalisht nuk
ekziston kornizë precize ligjore, e as kornizë e përpiktë nënligjore për operacionalizimin e
sanksioneve dhe masave alternative); joefikasiteti i gjyqësisë; josuksesi i qendrave për punë
sociale që tu përgjigjen nevojave, veçanërisht sa i përket mbrojtjes postpenale (e duke marrë
parasysh se këta masa as që janë shqiptuar nga gjykata e as janë propozuar nga prokuroria,
është i kuptueshëm pasiviteti i tyre total sa i përket sanksionimit alternativ); bashkësia lokale
indiferente, e mbyllur dhe e painformuar; vullneti politik për sigurimin e kushteve dhe
mundësimin që këto masa të fillojnë të zbatohen, është në nivel tejet të ulët.
Pikërisht për këtë, Koalicioni Të gjithë për gjykime të drejta, i pajisur me përvojën paraprake
në inicimin e reformave institucionale, i vetëdijshëm për pasivitetin lidhur me konkluzionet që
ekzistojnë më parë dhe rezultatet nga iniciativat prej para tre vitesh, për pasivitetin, lidhur me
gjallërimin në praktikë të ndryshimeve ligjore të vitit 2004, joefikasitetin e qendrave për punë
sociale, për qëndrimin mospërfillës të bashkësisë lokale (komunës), vendosi të ndërmarrë
iniciativë dhe ta vlerësojë gjendjen në terren përkitazi me njohuritë, ekzistimin dhe aplikimin
e sanksioneve dhe masave alternative. Për këtë qëllim, u zhvilluam 94 intervista me përfaqësues
të organeve relevante, të shikuar nga aspekti i implementimit të masave alternative.
Ajo që mund të nxirret si përfundim i shkurtër është se sanksionet dhe masat alternative te
ne nuk zbatohen. Përjashtim bëjnë dy masat e vetme të shqiptuara  punë me dobi të
përgjithshme, një dënim me kusht me mbikëqyrje mbrojtëse dhe një ndërprerje e kushtëzuar
e zhvillimit të procedurës penale, që është larg asaj që do të thoshte shfrytëzim i mundësive
që i ofrojnë këta sanksione dhe masa.
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Mangësitë, kryesisht mund të ndahen në disa nivele, në nivelin e politikës, më saktësisht
mungesa e saj që do të ishte në funksion të vendosjes së një sistemi efikas dhe sigurimit të
kushteve që ai të funksionojë në mënyrë adekuate; korniza jo e plotë juridike; kompetencat
dhe mekanizmat e padefinuara për zbatimin e sanksioneve dhe masave alternative;
mosekzistimi i një strukture të organizuar përkatëse; kuadër jo mjaft i edukuar; mungesa e
mjeteve financiare dhe, që është veçanërisht e rëndësishme, opinioni i painformuar.
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KREU 1

VËREJTJE PARAPRAKE PËR MASAT
ALTERNATIVE
Kur përmenden termet siç janë vepra penale, krim, kriminelë, vrasje, përdhunim,
vjedhje, rrahje, e të ngjashme, shumë shpesh asociacioni i parë është burgu. Refleksioni
i parë i thyerjes së normave të caktuara, qofshin ato edhe morale, është dënimi, e më së
shpeshti burgu. Megjithatë, edhe pse kalojnë ditët e përdorimit ekskluziv të burgut , i
njëjti është pjesë e pashmangshme e politikave ndëshkimore të shteteve. Bile edhe më
herët, në shoqëritë primitive, retributiviteti ka qenë karakteristikë e kreativitetit të mënyrës
retributive të ndëshkimit (gjymtimi, djegia, varja, damkosja e të ngjashme) për veprën e
kryer. Kreativiteti i tillë i vrazhdët u zëvendësua më vonë me një formë më civilizuese
dhe më përparimtare dhe me formë më pak retributive (krahasuar me të përparshmet)
të ndëshkimit- burgut. Shikuar në aspektin evolutiv , burgu, si ndëshkim rigid, retributiv
dhe më shpesh i përdorur në politikat ndëshkimore të shteteve (ndonëse jo plotësisht)
është duke kaluar, ose të paktën në masë të madhe, është duke u zbutur. Rrjedhat e reja
civilizuese, dinamizimi i instrumenteve të drejtësisë, pranimi i rregullave të reja universale
të lojës, kushtuar mbrojtjes së pasurisë dhe dinjitetit të njeriut, sjellin mënyra të reja,
përkuese me këta rrjedha, të reagimit ndaj atyre që i shkelin ligjet. Evolucioni shoqëror
bën kalim prej shoqërive , që i karakterizon sanksionimi represiv, kah shoqëritë me
sanksionim restitutiv1 . Pikërisht kështu e shohim lojën hyrëse dhe bazueshmërinë e
masave alternative ose supstituitetin e burgut.

1.1. PSE MASA ALTERNATIVE?
Ndonëse kritikat për dënimet me burg ekzistojnë kaherë, megjithatë, burgu është njëri
prej ndëshkimeve të aplikuara më shpesh, pavarësisht se për çfarë veprash penale bëhet
fjalë. Qëndrimi i theksuar shumë shpesh se sa më të ashpra të jenë dënimet, ose më
shumë që të shqiptohen dënime me burg , aq më pak do të ketë krime dhe kriminelë. Kjo do
të thotë se me burgimin, në të vërtetë, izolohen (nga shoqëria) pjesëtarët e rrezikshëm të
bashkësisë. Megjithatë, mbyllja e tyre nuk është e përfundimtare, këta persona një ditë do
të dalin në liri dhe përsëri do të kthehen në bashkësi. Pyetja që shtrohet këtu është, si do
tia dalë kësaj radhe bashkësia me këta anëtarë të saj?
Sipas statistikave të Qendrës ndërkombëtare për studime të burgjeve nga Londra, sot në
botë ka rreth 9 milion të burgosur2. Kritikat kanë të bëjnë si me vetë natyrën e dënimit me
burg dhe qëllimin që dëshirohet të arrihet me atë, ashtu edhe aspektin ekonomik të zbatimit
1
2

Seamus Breathnach, Emile Durkheim on Crime and Punishment, p.19, Dissertation .com, USA, 2002.
Roy Walmsley, World Prison Population List, International Center for Prison Studies, Kings` College London, 2006.
Në Maqedoni prej 2,04 milion banorëve  2026 janë të burgosur, në Shqipëri prej 3,15 milion banorëve  3491 janë të
burgosur, në Bullgari prej 7,72 milion banorëve  11436 janë të burgosur, në Kosovë prej 1, 9 milion banorëve  1199
janë të burgosur, në Mal të Zi prej 680000 banorëve  734 janë të burgosur, në Slloveni prej 2,0 milion banorëve  1171
janë të burgosur.
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të tij. Në të vërtetë, tanimë një kohë të gjatë teoricienët, posaçërisht praktikuesit, vënë në
pah kundërthëniet që janë analizuar në pikëpamje të dënimit me burg. Këtu bëjnë pjesë
edhe analizat e Kombeve të Bashkuara të cilat që në vitet e 80-ta cekën se institucioni burg
nuk është mjet adekuat për realizimin e qëllimit të sanksionimit dhe vunë në pah nevojën e
gjetjes së zgjidhjeve alternative të sanksionimit3.
Po qe se institucione, mekanizma dhe mjete të caktuara, nuk i realizojnë qëllimet për të
cilat në fillim kanë qenë të paramenduara, nuk meritojnë që me çdo kusht të ekzistojnë.
Mosbesimi i cili vërtetohet me praktikën e risocializimit dhe riintegrimit jo adekuar të të
burgosurve është pikërisht ajo që këtë sanksion e bën jo përkatës për një numër të madh
personash të dënuar.
Disa nga karakteristikat e burgut që kritikohen kanë të bëjnë me:
- vështirësitë që ekzistojnë gjatë risocializimit i cili kërkon që një person i caktuar të
kthehet në rrugën e drejtë, i cili në liri do të sillet sipas masës së shoqërisë, me çrast
trajtimi i riedukimit zhvillohet në suaza të mungesës totale të lirisë dhe në suaza të
përkufizimit 4;
- ndikimin (ose siç e quajnë disa, infektimin) e subkulturës së burgut ose kriminalizimit,
përkatësisht rolit të burgut që të lind kriminelë më të mirë dhe më të stërvitur. Kjo
posaçërisht kur është fjala për stërvitje ose edukim kriminal të atyre që për herë të
parë kanë bërë delikte ose që janë dënuar për vepra të lehta penale5;
- ngarkimi i tepërt i burgjeve është njëra prej kritikave e cila në masë të madhe merret si
argument për joefikasitetin e burgut nga aspekti i të drejtave dhe lirive , të cilat duhet të
jenë të siguruara nga shteti,me qëllim që, dënimi me burg ti sigurojë humanitetin dhe
dinjitetin e personave që i nënshtrohen kryerjes së tij;
- shpenzimet e larta të shtetit për mirëmbajtjen e institucioneve të burgjeve, si dhe për
shpenzimet për zbatimin e dënimeve me burg6;
- stisma e shoqërisë pas përfundimit të burgut, për ish të burgosurit dhe pamundësia e tyre
(në të shumtën e rasteve) që të riintegrohen në shoqërinë e lirë7; e kështu me radhë.
Sipas raportit të fundit të Këshillit të Evropës për gjendjet nëpër burgjet e Republikës së
Maqedonisë, popullata e burgosur shënon rritje. Në të vërtetë në vitin 2002 ky numër ka arritur
në 1248, në 2003 - 1598, 2004 - 1747 dhe në 2005  2256, 2006  2201 të burgosur8. Vetëm
në burgun e Idrizovës ku janë vendosur 60% të popullatës së burgosur, 55.6% kanë qenë
recidivë, kurse 44.4% të tillë që për herë të parë kanë bërë delikte.9. Kjo padyshim tregon se

3

Kongresi i gjashtë i Kombeve të Bashkuara për preventivë nga krimi dhe për trajtim të kryerësve, Deinstitucionalizimi
dhe alternativat e burgosjes, Karakas, Venezuelë, 25 gusht - 5 shtator, 1980.
Gjorgji Marjanoviq, E drejta penale e Maqedonisë, pjesa e përgjithshme, faqja .280, Prosvetno Dello Shkup, 1998;
Milladin Kërstanovski, Politika ndëshkimore dhe lirimi me kusht, faqe 147, Revista maqedonase për të drejtën
ndëshkimore dhe kriminologjinë, Shoqata për të drejtën penale dhe kriminologjinë, UKD 343, viti.12, nr.2, 2005 Shkup.
5
Metodija Kanevçev, Puna e gjithdobishme si alternativë e dënimit me burg, faqe 130, Revista maqedonase për të
drejtën ndëshkimore dhe kriminologjinë, Shoqata për të drejtën penale dhe kriminologjinë, UKD 343, viti.12, nr.2,
2005; Gjorgji Marjanoviq, E drejta penale e Maqedonisë, pjesa e përgjithshme, faqja .280, Prosvetno Dello Shkup,
1998
6
Gjorgji marjanoviq, puna e gjithdobishme (Community work), faqe 300, Bezbednost, XXXVII, nr.3/97; Gordana
Buzharovska, Alternativat e burgut, faqe 30, Studenstski zbor,Shkup, 2003.
7
Posaçërisht nëse merret parasysh se trajtimi i cili duhet siguruar nga ana e qendrave për punë sociale paraqet dhënie
ndihme të njëhershme në të holla,(për ata persona që do ta kërkojnë) ose në raste të jashtëzakonshme, punë me
personin dhe me familjen e tij (me kërkesë), që në praktikë ndodh shumë rrallë.
8
Drejtoria për zbatimin e sanskioneve, Pasqyra e strukturës së veprave penale të personave të dënuar, nëntor 2006,
SHNP Idrizovë  1296, SHNP Strugë  113, burgu Shkup  166, burgu Manastir  150, burgu Shtip  255, burgu
Tetovë  114, burgu Gjevgjeli  77, burgu Ohër - 30 persona.
9
Valmslej Krizhnik, Pasqyra e gjendjes me burgjet në Maqedoni, faqe 42, Këshilli i Evropës, janar 2006.
4
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përmirësimi dhe rehabilitimi i të burgosurve, në kushte të burgut, është treguar i pasuksesshëm10.
Kusht shtesë është edhe ajo që e pret personin pas burgut, në bashkësi, në liri.
Njëri prej argumenteve për pranimin e sanksioneve dhe masave alternative11, që vjen
nga vendet të cilat kanë praktikë në zbatimin e tyre, por që kanë edhe analiza dhe hulumtime
të kësaj teme, ka të bëjnë me shpenzimet e kushtimit. Në të vërtetë, llogaritet se shpenzimet
për mirëmbajtjen e burgjeve dhe ata që ndahen për zbatimin e masave alternative, në masë
të madhe ndryshojnë edhe atë, nga aspekti i shpenzimeve më të vogla që i kanë masat
alternative. Kështu, në vitin 1997 në Suedi shpenzimet njëditore për kryerjen e punës së
gjithdobishme, për një të burgosur, arrinin 171 kruna (ose 1.139 denarë), kurse për një ditë
burg, për sigurim më të ulët, arrinin 1.198 kruna (ose 7.979 denarë), ndërsa burgu me
sigurim më të lartë kushtonte 1.961 kruna (ose 13.060 denarë)12.
Sipas informatave të fituara nga Drejtoria për zbatimin e sanksioneve, momentalisht nuk
ekziston ose nuk është përgatitur analizë për shpenzimet, përkatësisht për kushtimin e një
dite burgu për të dënuarin. Në përputhje me disa deklarata (të dhëna nga drejtorët e disa prej
burgjeve), lartësia e kësaj shume, duke mos përfshirë kompensimet e të punësuarve nëpër
institucione,lëvis prej 150-300 denarë në SHNP (Shtëpinë ndëshkuese përmirësuese) në
Idrizovë, 1.100 denarë në burgun e Ohrit, 800 denarë në burgun e Manastirit. 13 Është i
dukshëm dispariteti dhe jo realiteti i shpenzimeve të këtilla, që gjithashtu, ishte konfirmuar
edhe nga burimi i të dhënave. Kjo tregon se Drejtoria nuk ka ndërtuar metodologji për caktimin
e çmimit të kushtimit të një dite burgu të burgosurit, i cili vuan dënimin në burg. Gjithsesi,
ekzistimi i një metodologjie të këtillë të punës të Drejtorisë dhe të SHNP do tua lehtësonte
punën dhe planifikimin , e njëherësh është një domosdoshmëri, shikuar nga aspekti i masave
alternative, veçanërisht gjatë evaluimit të tyre dhe vlerësimit të kushtimit të tyre.

1.2. DËNIME AFATSHKURTËR ME BURG
Kur flasim për politikën ndëshkimore te ne, është i padyshimtë fakti se dominojnë dënimet
afatshkurtër me burg.14 Sipas pasqyrës për vitin 200315, dënimet afatshkurtër me burg marrin
pjesë me një përqindje tejet të lartë nga numri i përgjithshëm i personave të dënuar. Vetëm
dënimi me burg deri në një vjet merr pjesë me mbi 60% nga numri i përgjithshëm i të dënuarve.
Sipas të dhënave të tjera, përfaqësimi procedural i dënimeve afatshkurtër me burg deri
në 1 vjet, në vitin 1998 merr pjesë me 9.2% nga numri i përgjithshëm i dënimeve me burg,
kurse deri në 3 vjet, me 9.5%. Në vitin 1999 dhe 2000 dënimet me burg deri në 1 vjet arrinin
32%, kurse deri në 3 vjet 48,5% nga numri i përgjithshëm i dënimeve me burg. Në vitin
vijues 2004, dënimet me burg deri në 1 vjet kanë qenë 30%, deri në 3 vjet- 41%, kurse në
vitin 2005 kjo përqindje arrin 28% deri në 1 vjet dhe 38% deri në 3 vjet16.

10

Lupço Arnaudovski, Mbikëqyrja mbrojtëse dhe sanksionet alternative në konceptin e reformës së legjislacionit
ndëshkimor të Maqedonisë, faqe 12, në Eliminimin e pengesave për implementim praktik të dënimit me kusht me
mbikëqyrje mbrojtëse, 2002, Shkup.
11
Në tekstin e mëtejshëm do të përdoret termi masa alternative.
12
Gordana Buzharovska, Alternativa të burgut, faqe 263.
13
Informatë nga zonja Lidija Gavrillovska, drejtoreshë e Drejtorisë për zbatimin e sanksioneve.
14
Dënimi më i ulët me burg arrin 30 ditë.
15
Dragan Tumanovski, Roli i Gjykatës Supreme në krijimin e politikës ndëshkimore në Republikën e Maqedonisë, faqe
73, Revista maqedonase për të drejtën ndëshkimore dhe kriminologjinë, Shoqata për të drejtën penale dhe kriminologjinë,
UKD 343, viti 12, nr. 2, 2005, Shkup.
16
Pasqyrë statistikore, 328, Kryerës të veprave penale, të paraqitur, të akuzuar dhe të dënuar në vitin 1998, madhor
dhe të mitur, Enti i Statistikës i Republikës së Maqedonisë, 1999, Shkup, faqja 10; Kumtesa 2.1.4.08 - 2003; 2.1.5.13
- 2004; 2.1.6.13 - 2005, Enti shtetëror i statistikës i Republikës së Maqedonisë, Shkup. www.stat.gov.mk
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Sa u përket dënimeve afatshkurtër me burg, teoria dhe praktika flasin për pamundësinë
që ti arrijnë qëllimet e dënimit, e as që të ndikojnë tek personi i dënuar, e as tek të tjerët në
bashkësi, sepse me këtë nuk frikësojnë e as zmbrapsin nga kryerja e veprave penale, nuk
ndikojnë në përmirësimin e të dënuarve, sepse janë tejet të shkurtër që të mund të
risocializojnë dhe rehabilitojnë ndokënd. Kritikat në këtë kontekst flasin se as preventiva e
përgjithshme e as ajo speciale, nuk realizohen. Gjithashtu, Rezoluta numër 17 e vitit 1973,
e Këshillit të Evropës flet për të njëjtin fakt, për rritjen e dënimeve afatshkurtër me burg,
vështirësitë e trajtimit dhe metodave të preventivës së recidivizmit, shpenzimet për
mirëmbajtjen e institucioneve penale, efektet e stigmatizimit, nevojën aktivimit të kujdesit
social dhe nevojën e zvogëlimit të rolit të burgut, si dhe aplikimin e inovacioneve në sistemin
e formave më ndryshe të veprimit gjatë ndëshkimit, veçanërisht me një lloj të caktuar
kryerësish19.
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Gordana Buzharovska, Alternativa të burgut, faqe 306.
Ibid.
Rezoluta (73) 17, për trajtim afatshkurtër të kryerësve të rritur, Komitetit i ministrave, Këshilli i Evropës, 13 prill 1973.
20
Dënime të shqiptuara me kusht me mbikëqyrje mbrojtëse: 1995 prej gjithsej 2463 dënime me kusht vetëm 4 janë me
mbikëqyrje të mbrojtur, në vitin 1996 prej gjithsej 2394 dënime me kusht vetëm 3 janë me mbikëqyrje mbrojtëse , në
vitin 1997 prej gjithsej 1954 të dënuarve me kusht, nuk është shqiptuar asnjë dënim me mbikëqyrje mbrojtëse, në
1998 prej gjithsej 2347 të dënuarve me kusht, vetëm 4 janë me mbikëqyrje mbrojtëse, në 1999 prej gjithsej 2648
aktgjykime me kusht vetëm 3 janë me mbikëqyrje mbrojtëse dhe në vitin 2000 prej gjithsej 2440 të dënuarve me kusht,
vetëm 5 janë me mbikëqyrje mbrojtëse. Dragi Calevski, Dënimi me kusht me mbikëqyrje mbrojtëse, faqe 35 në
Eliminimin e pengesave për implementimin praktik të dënimit me kusht me mbikëqyrje mbrojtëse, Qendra ndërkombëtare
për aktivitete preventive dhe zgjidhjen e konflikteve, shtator, 2002, Shkup.
18
19
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Sa u përket llojeve të tjera të sanksioneve, që përdoren te ne, përveç burgut, gjykatësit
më shpesh shqiptojnë dënim me të holla dhe dënim me kusht20. Siç duket, ky është repertori
në të cilin lëviz kreativiteti i gjykatësit.
Përskaj kritikave për burgun, burgosja megjithatë, nuk mund të përjashtohet, ndonëse
janë më se të njohura fushatat për abolicion të burgut21 të cilat i preferojnë masat alternative,
zgjidhjen e konflikteve, restitucionin e viktimave, punën në dobi të bashkësisë, si mënyrë e
ballafaqimit me krimin22. Prapëseprapë, kritikë e veçantë u bëhet pikërisht dënimeve
afatshkurtër me burg, për të cilat llogaritet se, jo vetëm që nuk është e mundshme ta
risocializojnë (rehabilitojnë) personin, për një kohë aq të shkurtër dhe ta arrijnë qëllimin, por
njëherësh çojnë në një varg dukurish negative të cilat, padyshim në masë të madhe, ndikojnë
negativisht te i burgosuri. Rrënimi i marrëdhënieve sociale, vlerave shpirtërore dhe morale,
stigmatizimi nga ana e bashkësisë, ndërprerja e punësimit, ndërprerja e lidhjeve me familjen23,
janë vetëm një pjesë e asaj që, për një kohë të shkurtër, mund ta bëjë burgu, veçanërisht
për ata që për herë të parë kanë kryer delikt dhe për kryerësit e veprave penale të lehta.
Tendenca e sotme është që burgu të përdoret si opsion i fundit- ultimo ratio.

1.3. KARAKTERISTIKA TË MASAVE ALTERNATIVE
Duke marrë parasysh njërin prej qëllimeve të sanksionit- riedukimin, pamundësinë ose
vështirësitë e mëdha gjatë realizimit të rolit të risocializimit (rehabilitimit) të burgosjes, të
kombinuara me shkallën e lartë të recidivizmit, efektet pas burgimit, mundësitë ligjore për
mënyrë alternative të sanksionimit, logjikisht shpie drejt përfundimit se mënyra më ndryshe
e veprimit, është e domosdoshme edhe në praktikë. Format e mënyrave më ndryshe të
ballafaqimit me krimin, nuk janë as risi, as diçka që duhet të ndjehet si e imponuar. Në të
vërtetë, mënyrat me të cilat kanë vepruar kulturat e vjetra24, të cilat edhe sot ekzistojnë në
disa pjesë të botës, mund të thuhet se e paraqesin lindjen e mënyrës së deinstitucionalizuar
të ballafaqimit me deliktet, konfliktet dhe problemet shoqërore25.
Masat alternative në legjislacionet paraqiten kah fundi i shekullit 20 dhe pranohen si
mënyra alternative të veprimit, për veprat më të lehta penale, përmes mbikëqyrjes dhe
trajtimit. Qëllimi i tyre është ta realizojnë ose ta arrijnë qëllimin e sanksioneve, duke iu
shmangur, me këtë rast, elementeve negative, që janë të lidhura me burgimin, si sanksion
i përdorur më shpesh.
Masat alternative i përfshijnë format e deinstitucionalizuara të reagimit, risocializimit dhe
restitucionit të dëmit të bërë. Ata mund të paraqesin sanksione që realizohen në bashkësi26,

21

Gjorgji Marjanoviq, Në kërkim të alternativave për burgun, faqe 192, Vjetari i Fakultetit juridik, Shkup; Gordana
Buzharovska, Nevoja e masave alternative faqe 19, në Eliminimin e pengesave për implementimin praktik të dënimit
me kusht me mbikëqyrje mbrojtëse, 2002, Shkup. .
22
www.wikipedia.org, Vikipedia, Prison abolition movement.
23
Rekomandimi 1340 (1997) për efektet sociale dhe familjare të burgosjes, Këshilli i Evropës, 22 shtator, 1997.
24
Mark S. Umbreit, Marquette law Review, Restorative Justice in the 21st Century: A Social Movement full of opportunities and Pitfalls, 2006.
25
Kongresi i gjashtë i Kombeve të Bashkuara për preventivën nga krimi dhe trajtimin e kryerësve, Deinstitucionalizimi
dhe alternativat e burgosjes.
26
Gordana Buzharovska, Alternativat e burgut, faqe 47
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masa që mund të aplikohen në pjesë të ndryshme të procedurës, duke filluar me policinë
dhe prokurorin publik, duke vazhduar në procesin sjelljes së aktgjykimit dhe në procesin e
kryerjes së sanksioneve të cilat nuk paraqesin privimin nga liria në mënyrë institucionale,
por realizimin e të njëjtëve në l iri. E prezantuar përmes krahasimit, kjo do të thotë, në vend
të arrestimit- vërejtje ose aktivim të programeve27; në vend të akuzës- shtyrje e ndjekjes; në
vend të dënimit- restitucion, kufizim i të drejtave, kompensim, dënime me kusht, kufizim të
lirisë, punë të gjithdobishme; në vend të burgut - falje e kushtëzuar ose të ngjashme28.
Aktualizimi i humanizmit gjatë dënimit, midis tjerash, rezultoi edhe nga kritikat ekzistuese
të politikës ndëshkimore, joefikasitetit të dënimit me burg, kthimit, kushteve në burgje dhe
efektet që i bartin me vete. Dënimi, pa izolim ose pa largimin e kryerësve të veprave të
caktuara penale nga fusha e dukshme e shoqërisë, është ideja që solli paraqitjen e llojeve
alternative të reagimeve ndaj sjelljeve të caktuara kriminale. Aplikimi i sanksioneve alternative,
në formën që është e njohur sot, u paraqit në vitet e 50-ta dhe 60-ta të këtij shekulli.
Masat alternative janë sanksione, që do të thotë se ata nuk paraqesin alternativë të
dënimit ose, më saktësisht, të ikjes nga dënimi, por një prej llojeve të sanksionimit, me të
cilat i iket burgut, si dënim. Më saktë, me ata personi dënohet, përkatësisht sanksionohet,
varësisht nga ajo se cila masë alternative do të shqiptohet nga gjykata. Mënyra e këtillë e
veprimit do të thotë intervenim dhe në një mënyrë të caktuar, modifikim i mënyrës së dënimit
përmes shmangies së burgut, por jo edhe ikjes së obligimeve të tjera, përmbushjes së
kushteve të caktuara, abstenimit nga punë të caktuara, disa gjërave që bëjnë ose nuk
bëjnë, kontrollit të sjelljes e të ngjashme.29 Masat alternative ndikojnë në atë mënyrë që
personin e lënë në bashkësi, të lirë, ku me ndihmë të caktuar dhe me kontroll mbi sjelljen e
tij bëhet përpjekje që ai ta zhvillojë përgjegjësinë e vet dobishmërinë ndaj bashkësisë30.
Është fjala për përgjegjësi të dyfishtë. Njëra anë është e paraqitur përmes gatishmërisë së
personit që ta përmirësojë sjelljen, por nga ana tjetër, është edhe bashkësia dhe përgjegjësia
e saj që ti evitojë faktorët, ndikimet që kanë shkaktuar sjelljen e tillë.
Në raste të caktuara burgu, si dënim, paraqet zgjidhje adekuate, megjithatë në raste të
shumta ky nuk është reagim adekuat. Masa joburgimi ose masa alternative, në situata të
shumta, do të ishte shumë më adekuate që, gjithsesi, varet nga kryerësi i veprës, legjislacioni,
por edhe nga njohjet dhe pranueshmëria e dënimeve joburgimi ose masave alternative nga
ana e gjykatave dhe organeve të tjera të përfshira në proces.

27

Edhe pse fjala diversion në gjuhën maqedonase ka edhe kuptim tjetër, megjithatë në këtë kontekst nuk do të ndërhyjmë
në mundësitë e saktësimit adekuat terminologjik të këtyre programeve. Diverzioni ose heqja dorë, janë programe që
zbatohen në rastet e veprave të vogla të ndëshkueshme ku në vend të procedurës formale ndëshkimore shkohet kah
masat e bashkësisë.. , Gjorgji Marjanoviq, Në kërkim të alternativave të burgut, faqe 200; ...programet diverzive
janë një lloj alternativ i veprimit që paraqet shmangie nga sistemi klasik legjislativ dhe bartje e sistemit të kontrollit
social, përkatësisht aktivitet më i madh i shërbimeve sociale gjatë punës me kryerësit e veprave penale. Sanskionet
penale zëvendësohen me masa të kujdesit, ndihmës, masa medicinale etj..., Oliver Baçanoviç, Drejtësia restorative
me vështrim të veçantë ndaj ndërmjetësimit ndërmjet viktimës dhe kryerësit, faqe 37, në Eliminimin e pengesave për
implementimin praktik të dënimit me kusht me mbikëqyrje mbrojtëse, 2002, Shkup.
28
Kongresi i gjashtë i Kombeve të Bashkuara.
29
Gordana Buzharovska, Alternativa të burgut, faqe 228, 229.
30
Bishop and Schneider, Improving the Implementation of the European Rules on Community Sanctions and
Measures: Introduction of the new Council of Europe Recommendation, European journal of Crime and Criminal
Justice, vol.9/3, Marthinus Nijhoff, 2001.
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Sa i përket personalitetit të kryerësit, që të aplikohen masat alternative duhet të bëhet
fjalë për kryerës të veprave penale, që janë më pak të rrezikshëm. Mendohet për ata për të
cilët llogaritet se rreziku nga kryerja e serishme e veprës penale është i ulët dhe se në raste
të caktuara, me masa të ndihmës dhe asistencës, personi do ti kënaq standardet,
përgjithësisht të pranuara, të31. Në atë kontekst, për shembull, masat alternative mund të
aplikohen për persona, për të cilët, sipas karakteristikave ose profilit të tyre, karakteristikave
ose veçorive ligjore të veprës, mund tu shqiptohet ose u shqiptohet dënim afatshkurtër me
burg; të jetë fjala për ata që kanë kryer për të parën herë delikt32; e bëhet fjalë për kryerës
të veprave të lehta penale (janë përfshirë vepra penale me rëndësi të vogël, përkatësisht
krimi i lehtë dhe ai i vogël (bagatell33); të japë pëlqim i dënuari që ti shqiptohet sanksion i
tillë; të japë pëlqim personi i dëmtuar/viktima (në tekstin e mëtejshëm do të përdoret termi
viktima, ndonëse zgjidhjet ligjore të vendit e përdorin termin i dëmtuar) që të shqiptohet
sanksion i tillë. (Rregulla e Tokios-3.2.)..
Gjatë implementimit të këtyre masave, duhet të mbahet llogari, patjetër, për liritë dhe të
drejtat e kryerësit, në të vërtetë, ai/ajo ka të drejtë ti ankohet organeve relevante lidhur me
aplikimin e këtyre masave (3.6.); ka të drejtë kompensimi të dëmit në rast të mosrespektimit
të ndonjë të drejte ose lirie të garantuar të njeriut (3.7.). Me këtë rregull lidhen drejtpërdrejtë
edhe rregullat që kanë të bëjnë me ndalimin e kryerjes së eksperimenteve mjekësore,
psikologjike e të tjera, respektimin e dinjitetit të kryerësit, respektimin e të drejtës së
privatësisë të kryerësit dhe familjes së tij, mbrojtjen e të dhënave që i përmban
dokumentacioni (dosja) e personit e të ngjashme.
Instrumentet për realizimin e qëllimit të këtyre masave janë kushtet dhe obligimet që i
imponohen personit si dhe mbikëqyrje së cilës i është ekspozuar. Megjithatë, duhet pasur
kujdes që para zbatimit të ndonjë mase alternative, është e nevojshme që të merret pëlqim
nga kryerësi (rregulla 3.4). Në këtë mënyrë sigurohet supozimi se personi do ta pranojë
dhe do të bashkëpunojë për një aplikim më efikas të masës.
Esenca e këtyre masave është korrigjimi i kryerësit, eliminimi i pengesave për një mënyrë
të sjelljes së mëtejshme produktive dhe të pranueshme nga shoqëria. Prapëseprapë, dënimi
paraqet gjithashtu, pjesë të këtyre masave sepse ekziston faji te personi për veprën e
kryer, ekziston sanksioni, ekzistojnë detyrime që i imponohen dhe ekziston mbikëqyrje, por
edhe masa kujdesi dhe ndihme me të cilat i ndihmohet personit në kryerjen e masave
alternative.

31

Kryerës të rrezikshëm janë ata për të cilët konsiderohet se rishtazi do të kryejnë vepër penale, përkatësisht, recidivë
të supozuar. Për shembull personat që përdorin drogë, më saktësisht vartësit, kanë më shumë gjasa të bëhen recidivë
për dallim nga personat që nuk përdorin droga, të cilët për shkak se nuk ekziston vartësi, kanë gjasa më të vogla për
këtë (edhe pse nuk janë pa gjasa). Pikërisht këtu, rreziku më i madh ose më i vogël nga recidivizmi e formëson
sferën e mbikëqyrjes , përkatësisht se si do të jetë ai, a nevojitet një mbikëqyrje më e fortë ose jo. Sipas studimeve të
bëra, mbikëqyrja intensive dhe e forcuar u tregua se është më efikase te kategoritë e kryerësve të rrezikshëm të
veprave penale, se sa te ata që janë më pak të rrezikshëm. Përkatësisht trajtimi i njëjtë (intensiv), te grupet me rrezik
të lartë e ka zvogëluar recidivizmin, kurse trajtimi i tillë i njëjtë, te grupet me rrezik më të vogël gati se edhe nuk e ka
zvogëluar, përkatësisht te të njëjtët recidivizmi është shtuar. Mbikëqyrja intensive përmirësuese (kushte burgu) për
kryerësit me rrezik të vogël është krejtësisht jo efikase. Ata janë kusht për humbjen e faktorëve me rrezik të vogël që
kanë shkaktuar kryerjen e veprës dhe shndërrimin e tyre në faktorë me rrezik më të madh (socializmi me kryerësit e
veprave penale, me rrezik të madh , infektimi kriminal, humbja e vendit të punës, miqve, obligimeve, kurse pritjet se
pas daljes bashkësia do ta pranojë duarhapur, është shumë pak e besueshme). Lowenkamp, Latessa, Understanding the Risk Principle: How and Why Correctional Interventions can Harm Low-Risk Offenders, Topics in Community
Corrections, 2004. www.nicic.org/Library/period266.
32
Edhe pse edhe në tekstin tonë ligjor , njëri prej kushteve për shqiptimin e punës së gjithdobishme është që kryerësi për
herë të parë të ketë kryer kundërvajtje, megjithatë, jo gjithherë , dënimi paraprak është rrethanë e vërtetë vështirësuese,
te vepra e re penale, përkatësisht, nuk do të thotë se vepra paraprake e bën veprën e re penale me formë më të rëndë.
33
Arnaudovski, Buzharovska, Celvski Nanev, Strategjia e implementimit të masave alternative, faqe 64, Shkup, 2004
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Është e qartë se masat alternative, ndonëse paraqesin njërin aspekt të drejtësisë
restorative megjithatë, janë drejtuar më shumë kah kryerësi i veprës se sa kah viktima e
veprës. Kjo ndodh me siguri sepse besohet se me një qasje të këtillë, shanset janë më të
mëdha për korrigjimin e vetë kryerësit, për pengimin e të njëjtit që të kryejë vepra penale si
dhe për zvogëlimin e recidivizmit.
Ndonëse masat alternative kryesisht janë drejtuar kah kryerësit e veprave penale,
megjithatë teorikisht, nuk e anashkalojnë rolin e viktimës. Këto masa përpiqen thellësisht ta
ndryshojnë edhe raportin në mes të kryerësit të veprës dhe viktimës, para së gjithash,
përmes vendosjes së komunikimit ndërmjet tyre dhe zgjidhjes së konfliktit të krijuar, nëpërmjet
aktivimit të rolit të viktimës në procesin e propozimit dhe shqiptimit të masave alternative,
eliminimit të pasojave, zhdëmtimit të viktimës dhe sigurimit të mbrojtjes adekuate. Mbrojtja
nuk përdoret vetëm gjatë zhvillimit të procedurës, por edhe pas përfundimit të saj. Bëhet
fjalë për mbrojtje, si gjatë procedurës, ashtu edhe nga kryerësi34.
Sa u përket organeve për implementimin e masave, përpos prokurorive publike dhe
gjykatave, barrën më të madhe e kanë qendrat për mbrojtje sociale. Këtu shihet forma më
ndryshe e reagimit dhe kryerjes së masave. Mbikëqyrja dhe kujdesi që i caktohen personit
gjatë kryerjes së masave alternativ, janë në kompetencë të organeve speciale të cilat janë
më pak represive dhe , para së gjithash, të motivuara dhe orientuara nga aspekte të tjera.
Këta shërbime speciale te ne(tani për tani) janë qendrat për punë sociale. Në vende të tjera
ekzistojnë të ashtuquajtura shërbime probacive, në disa shtete janë përfshirë edhe organe
policore e në disa ka vullnetarë të cilët i zbatojnë të njëjtat etj. Kjo tregon se spektri i
mundësive që e ofrojnë këto masa është i madh dhe në disa vende tanimë ekziston një
praktikë e mirë e rezultateve pozitive nga kryerja e tyre.
Forma deinstitucionale e reagimit shihet edhe në kyçjen e bashkësisë në kryerjen e
masave alternativ. Këtu, para së gjithash, i marrim parasysh njësitë e vetëqeverisjes lokale
ose komunat dhe banorët e asaj komune. Për shkak të kritikave ndaj retributivitetit në
ndëshkimin dhe burgosjen, janë gjithnjë e më të shpeshta mendimet për kontroll social të
krimit, si mënyrë e re e ballafaqimit dhe pengimit të krimit në bashkësi 35. Gjithashtu, duke
marrë parasysh faktin se burgjet nuk ofrojnë kushte përkatëse për zhvillim dhe për ndërtimin
e shprehive të shëndosha dhe vlerave të shëndosha, por megjithatë janë institucione të
cilat prodhojnë qytetarë të rehabilituar, është e domosdoshme tu vihet theks bashkësive
ku kthehen këta individë. Ekzistojnë mendime në pajtim me të cilat pikërisht bashkësia në
plan të parë ka qenë shkaktar i krijimit të rrethanave nga të cilat ka dalë sjelljakriminale e
individit, dhe bashkësia është vend ku individi do të kthehet pas rehabilitimit të izoluar në
burg36. Pikërisht qëndrimi i këtillë është përkrahje e idesë se bashkësia duhet të marrë
pjesë në përmirësimin e sjelljes së individit, që të kompensohet dëmi, si i viktimës së
drejtpërdrejtë ashtu edhe i vetë bashkësisë dhe në preventivë të krimit. Megjithatë, në të
njëjtën kohë kjo nënkupton edhe gatishmërinë e bashkësisë që të marrë pjesë, më saktësisht,
të jetë një nga faktorët bartës të risocializimit dhe riintegrimit të këtyre individëve- anëtarë
pikërisht të kësaj bashkësie lokale.

34

Arnaudovski, Buzharovska, Celvski Nanev, Strategjia e implementimit të masave alternative, faqe 35-38.
Gordana Buzharovska, Alternativat e burgut, faqe 48.
36
Vesna Nikoliç-Ristanoviç, Drejtësia restorative, ndëshkimi dhe viktimat, Alternativat e dënimeve me burg, Fondi
Shoqëria e hapur, Beograd, 2005; Qëndrimet e këtilla mund të gjenden gjithashtu, edhe në: Tony Marshall, Restorative Justice: An Overview,p 5, London: Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999; Howard
Zehr, Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice, p 181, Scottdale, Pennsylvania; Waterloo, Ontario:
Herald Press, 1990; Burt Galaway and Joe Hudson, Criminal Justice, Restitution and Reconciliation. Monsey, NY:
Criminal Justice Press., 1990.; etc. source: www.restorativejustice.org
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KREU 2

KORNIZA JURIDIKE E MASAVE
ALTERNATIVE
2.1. DOKUMENTE NDËRKOMBËTARE
Korniza ndërkombëtare me të cilën filloi të thellohet dhe , para së gjithash, të formësohet
sistemi bashkëkohor i masave alternative, u përforcua në vitin 1980 në kongresin VI të Kombeve
të Bashkuara (Karakas) të mbajtur prej prej 15 gusht deri në 5 shtator, kur me Rezolutën e
miratuar u afirmua nevoja e sjelljes më aktive, zbatimit dhe zhvillimit më të gjere të formave të
reja të këtyre masave. Qëndrimi i këtillë në nivel të KB vazhdoi dhe u dëshmua edhe në
kongreset vijuese, në Kongresin VII të KB në Milano (26 gusht-6 shtator 1985, në Kongresin
e VIII të KM në Havanë (27 gushat- 7 shtator 1990). Pikërisht në këtë Kongres të VIII u
përcaktuan rregullat themelore, standarde dhe minimale të veprimit, kur është fjala për dënime
joburgimi, e të paraqitura nëpërmjet të ashtuquajturve Rregulla të Tokios37.
Rregullat e Tokios paraqesin pako të parimeve themelore për zbatimin e masave
joburgimi38. Në këtë pako të parimeve janë përfshirë edhe garancitë minimale dedikuar
personave të cilëve u shqiptohen këto masa39. Qëllimi i masave joburgimi përkatësisht i
alternativave të burgut, është individualizimi më i madh i sanksionit , në përputhje me profilin
e personit, që shpie në sistem më adekuat dhe më efikas të sanksionimit. Një prej rregullave
shumë të rëndësishme është ndalimi i diskriminimit të personit të dënuar mbi çfarëdo baze40,
në cilëndo pjesë të procedurës. Në këtë kontekst kërkohet nga shtetet që të sigurojnë kushte
për trajtim të njëjtë gjatë zbatimit të masave të joburgimit. Gjithsesi, kjo nuk e shter
përmbajtjen e këtyre rregullave. Në pakon e rregullave janë përfshirë dispozita të cilat
sigurojnë pjesëmarrje më të madhe të bashkësisë në këtë proces, kërkojnë përgjegjësi më
të madhe dhe kyçje të vetë personave që u nënshtrohen këtyre masave në tërë procesin
e zbatimit të tyre, mbajnë llogari për të drejtat e viktimave, sigurinë e shoqërisë/bashkësisë
dhe të preventivës nga krimi.
Këto masa në pajtim me rregullat mund të zbatohen në faza të ndryshme të procedurës,
p. sh. Në procedurën hetimore edhe atë,nga ana e policisë dhe prokurorisë, në fazën e
mbajtjes së procedurës nga ana e gjyqit, në fazën e zbatimit të masave ose në fazën e
vuajtjes së dënimit me burg në një periudhë të caktuar.

37

http://www.un.org/documents/ga/res/45/a45r110.htm
Termi dënime jo me burg ka të bëjë me ato sanksione që i shqiptohen personit i cili është i dyshuar, i akuzuar ose i
dënuar, e nuk përfshijnë privimin nga liria me burg.
39
Garancitë minimale kanë të bëjnë me liritë dhe të drejtat që duhet ti gëzojnë këta persona, pavarësisht se në cilën
pjesë të procedurës zbatohen masat jo me burg.
40
Rregulla 2.2. në mënyrë eksplicite i cakton këto baza themelore të diskriminimit: racën, ngjyrën, gjininë, gjuhën
fenë, mendimin politik dhe ndonjë mendim tjetër, prejardhjen nacionale ose sociale, pronësinë, lindjen ose ndonjë
status tjetër.
38
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Njëra prej rregullave duket sikur e relativizon obligueshmërinë e tyre kur përcakton se
gjatë zbatimit të tyre doemos duhet të mbahet llogari edhe për rrethanat sociale, ekonomike
dhe politike në shtete, që në të vërtetë ua lë shteteve të punojnë në realizimin e tyre. Këto
rregulla nuk u imponohen shteteve, d.m.th. nuk janë obligative, por nëpërmjet vënies së
kornizës së parimeve dhe praktikave të kapshme dhe të mira, ua lënë shteteve organizimin
e sistemit të masave të joburgimit dhe ta harmonizojnë legjislacionin e vet me trendet
universale.
Aktivitetet në këtë sferë nuk e lanë anësh as Këshillin e Evropës. Kështu, në vitin 1992
Komiteti i Ministrave miratoi Rekomandimin 16 (92) me të cilin u përcaktuan rregullat
evropiane në sanksioneve dhe masave alternative të zbatuara në bashkësi dhe në vitin
2000 rekomandimin 22 (2000) për përmirësimin e zbatimit të rregullave evropiane për masat
dhe sanksionet e zbatuara në bashkësi41.
Rregullat evropiane i rregullojnë aspektet më të rëndësishme të zbatimit të sanksioneve
dhe masave alternative duke filluar me kornizat juridike të definimit të tyre, zbatimit dhe
shqiptimit, garancisë gjyqësore dhe procedurës ankimore, respektimit të të drejtave dhe
lirive pa përkufizim, ashtu siç janë paraparë në instrumentet për mbrojtjen e tyre (me
përjashtim të atyre përkufizimeve që janë të domosdoshme, por që dalin nga sanksioni ose
masa e shqiptuar) dhënies së pëlqimit nga ana e kryerësit, pjesëmarrjes së bashkësisë etj.
Rregullat evropiane i vendosin standardet për zbatimin e tyre efikas dhe të drejtë.
Rekomandimi i mëvonshëm i vitit 2000 u soll me qëllim që të shqyrtohet roli që e kanë këto
sanksione dhe masa në politikën ndëshkimore të vendeve anëtare, të shihet efikasiteti i
tyre, përkatësisht të shqyrtohet zbatimi i Rregullave evropiane në vendet anëtare. Ky
rekomandim është rezultat i praktikës së vendeve në zbatimin e këtyre masave dhe përmban
porosi për tejkalimin e vështirësive me të cilat janë ballafaquar shtetet në zbatimin e të
njëjtave. Këto dy dokumente janë dokumente bazë (edhe pse jo të vetmit) në nivelin e
Këshillit të Evropës të cilat vendosin minimumin e parimeve standarde dhe parimeve prijëse
gjatë koncipimit dhe instrumentalizimit të politikave të shteteve në drejtim të ndërtimit të
sistemeve efikase të sanksionimit alternativ (jo me burg).

2.2. LEGJISLACIONI I VENDIT
Në pajtim me Kodin Penal të Republikës së Maqedonisë, qëllimi themelor i dënimit është
pengimi që kryerësi të bëjnë vepra penale, riedukimi i tij si dhe ndikimi edukativ (frikësimi)
i të tjerëve që të mos bëjnë vepra penale. Sipas legjislacionit tonë penal42, në kuadrin e
dënimeve që mundtë shqiptohen, janë përfshirë burgimi, dënimi me para, ndalimi për kryerjen
e funksionit, ndalimi për të drejtuar automjete motorike, dëbimi i të huajit. Megjithatë, në
kudër të sanksioneve, përpos dënimeve ekzistojnë edhe masa sigurie, masa edukative te
të miturit dhe masa alternative. Me ndryshimet në Kodin penal në vitin 2004 u plotësua

41

Përveç këtyre dokumenteve të cilat mund të thuhet se janë dokumente themelore, në nivel të Këshillit të Evropës
sollën edhe një varg dokumentesh të tjera të cilat e formësojnë kontekstin që e përfshijnë masat alternative. Përveç
tjerash, këtu i përfshijnë këta dokumente:Rezolutën (73) 17 për trajtim afatshkurtër të personave të rritur, Rezolutën
(73) 24 për punën në bashkësi dhe punën grupore të personave të dënuar, Rezolutën (76) 10 për disa masa ndëshkuese
alternative të burgut, Rekomandimin 1934 (97) për efektet sociale dhe familjare të burgosjes, Rekomandimin (83) 7
për pjesëmarrjen e opinionit në krijimin e politikave kriminale, Rekomandimin (85) 11 për pozitën e viktimës në të
drejtën penale dhe në procedurën, Rekomandimi (87) 21 për ndihmë viktimave dhe preventivë nga viktimizimi,
Rekomandimin (97) 12 për implementimin e sanksioneve dhe masave, Rekomandimin (99) 19 për ndërmjetësim në
materien penale.
42
Ligji për ndryshime dhe plotësime të Kodit penal, Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 19/2004.
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sistemi i sanksioneve ku si lloj i veçantë u zbatuan masat alternative43. Edhe pse nuk është
risi e plotë, duke marrë parasysh faktin se disa prej tyre kanë ekzistuar edhe më parë44,
megjithatë klasifikimi i tyre si masa alternative dhe rritja e numrit të tyre padyshim vë në
dukje zbutjen, humanizmin dhe ridefinimin e politikës ndëshkimore dhe afirmimin e konceptit
të të drejtave dhe lirive të njeriut në sistemin e sanksioneve në Republikën e Maqedonisë.
Kështu, dënimi i mëparshëm me kusht, dënimi me kusht me mbikëqyrje mbrojtëse dhe me
vërejtje gjyqësore, ose të ashtuquajturat sanksione me vërejtje45, sot janë plotësuar dhe janë
përfaqësuar nëpërmjet sistemit të masave alternative në të cilat janë inkuadruar edhe
ndërprerja me kusht e procedurës penale, puna e gjithdobishme dhe burgu shtëpiak46. Këto
masa formojnë pakon e alternativave të burgosjes. Megjithatë, legjislacioni ynë njeh edhe
lloje tjera të veprimit alternativ. Kështu, përveç në procedurën gjyqësore, kur gjykata mund të
vendosë (duke i marrë parasysh të gjitha rrethanat), ta shtyjë zbatimin, ta shtyjë shqiptimin e
dënimit ose të mos shqiptojë asnjë lloj sanksioni, ekzistojnë edhe institute tjera. Me këto
ndërlidhen edhe dispozitat për heqjen e dënimit për shkak të mënjanimit të pasojave të
dëmshme, për ndërprerjen e procedurës, ndërprerjen e zhvillimin e procedurës, dënimit me
të holla , garancisë, premtimit të kryerësit që të mos largohet nga vendbanimi etj.
Mund të thuhet se në legjislacionin tonë penal ekziston edhe një numër i madh institutesh,
variantesh dhe formash të dënimit të kryerësve të veprave penale, të cilat edhe pse nuk
janë inkorporuar në sistemin e masave alternative, megjithatë, i mbajnë karakteristikat e
mënyrës pikërisht të këtillë të reagimit ndaj krimit. Megjithatë, në këtë kontekst do të ndalemi
në ato masa alternative të parapara në kreun 4 të Kodit penal.
Në përgjithësi, kur flasim për masat alternative te ne, në të vërtetë është fjala për sanksione
zbatimi i të cilave do të zhvillohet në bashkësinë me ndërmjetësim ose më saktë, me
pjesëmarrjen e drejtpërdrejtë të shërbimeve të specializuara, me pjesëmarrjen e bashkësisë,
me pëlqimin nga ana e viktimës dhe në pajtim (për masa të caktuara) dhe inkuadrimit aktiv
të vetë kryerësit gjatë realizimit të të njëjtëve. Qëllimi i këtyre masave është që në lidhje me
kryerësit fajtorë për vepra më të lehta penale, të mos zbatohen dënime, por nëpërmjet
masave të ndihmës, kujdesit, vërejtjes dhe kërcënimit me dënim, të ndikohet te personi që
ta ndryshojë sjelljen në liri47.
Aktor i domosdoshëm në këto skenarë është edhe viktima, përkatësisht i dëmtuari. Në të
vërtetë, në legjislacionin tonë ekzistues janë aplikuar edhe elemente të caktuara të cilat
mund ta forcojnë rolin e viktimës dhe të jenë në relacion me standardet ndërkombëtare të
pranuara për forcimin e pozitës së viktimës. Nga korpusi i dispozitave të këtilla do të
përmendim nenin 145 të Ligjit për procedurë penale (LPP) të pasqyruar nëpërmjet parimit
të oportunitetit të prokurorit publik, nenin 468 dhe 469 të LPP kur viktima mund të kërkojë
shqyrtimin e masave alternative, nenin 43-a të Kodit penal, lirim nga dënimi për shkak të
mënjanimit të pasoja të dëmshme nga vepra, nenin 58-a të KP- ndërprerje me kusht e
zhvillimit të procedurës penale, nenin 91-a të KP kur si një nga rrethanat përmendet edhe
pajtimi me të dëmtuarin dhe kërkimi i pëlqimit nga i njëjti për shqiptimin e masës- ndërprerje
e zhvillimit të procedurës penale, kësaj radhe kur është fjala për të mitur, nenin 177/2 të.

43

Kodi penal, neni 4.
Gjorgji Marjanoviq, faqe 300, 301.
45
Vllado Kambovski, E drejta ndëshkimore  pjesa e përgjithshme, faqe 820, Kultura, Shkup, 2004..
46
Me përjashtim të burgut shtëpiak i cili si institut paraqet alternativë e mënyrës së realizimit/zbatimit të burgosjes..
47
Kodi penal, neni 48.
44
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Megjithatë, duket se te ne këta elemente janë të ndërlidhur edhe me respektimin e të
drejtave të viktimës në procedurën penale ose janë të orientuara kah rezultati, përkatësisht
kah mënjanimi i pasoja ose kompensimi i dëmit. Por, në të njëjtën kohë kjo nuk do të thotë
mbrojtje e viktimës nga viktimizimi, mbajtje e llogarisë se viktima është e kënaqur me
procedurën ose rezultatin nga ajo, se satisfaksioni e kënaq drejtësinë, shikuar nga aspekti
i viktimës, e jo nga aspekti i gjyqit etj. Në masë të madhe dispozitat lidhur me kërkesat për
ti kërkuar falje viktimës, kompensimin e dëmit, mënjanimin e pasojave, më tepër anojnë
kah roli i viktimës se sa kah ato dispozita që janë orientuar kah roli i viktimës.
Mund të përfundohet se theks më i madh i është vënë afirmimit të të drejtave të viktimës
në procedurë, si e barabartë ndërmjet palëve, se sa ndaj afirmimit të rolit të saj dhe mbrojtjes
nga viktimizimi i mëtejshëm. Nga kjo del se elemente të caktuara janë të domosdoshme në
legjislacionin tonë që të mund të themi se me të vërtetë ndiqen rrjedhat botërore në
inkorporimin e të drejtës restorative në sistemin tonë.

2.2.1. Dënimi me kusht48. Dënimi me kusht nuk është risi në legjislacionin tonë.
Ekziston qysh nga ish sistemi penal-juridik. Dënimi me kusht është një prej sanksioneve të
zbatuara më shpesh, i cili sot (me ndryshimet në Kodin penal) i takon sistemit të sanksionimit
alternativ dhe shmangies së dënimit.
Gjyqi mund ta shqiptojë këtë sanksion në rastet kur është fjala për vepër të kryer penale,
për të cilën është caktuar dënim me burg prej 2 vjet ose dënim me të holla49. Në këtë rast
gjykata konfirmon se personi është fajtor për veprën e kryer, e dënon, që do të thotë i
cakton dënim me burg ose me të holla, por e kushtëzon kryerjen e të njëjtit. Kushtëzimi
nënkupton kanosjen se, nëse nuk kryen vepër të re penale në periudhë të caktuar kohore,
(kjo periudhë nuk mund të jetë më e shkurtër se një vjet e as më e gjatë se pesë vjet), gjyqi
nuk do ta shqiptojë dhe dënimi nuk do të kryhet. Gjatë shqiptimit gjykata e sqaron rëndësinë
e këtij dënimi dhe kushtet të cilave duhet tu përmbahet personi50.
Në këtë mënyrë, personi i dënuar lehet për tu kontrolluar në bashkësi në liri. Kontrollimi
i sjelljes së personit përbëhet prej kontrollit jo vetëm të asaj se a është kryer ose jo vepër
penale, por edhe kontrollit të (mos) plotësimit të kushteve/obligimeve, nëse i ka imponuar
gjyqi, më saktë: se a është kompensuar dëmi, a është kthyer dobia pronësore etj. Është
fjala për përcaktimin e kushtit themelor (moskryerje e të veprës së re penale) dhe kushtit
plotësues dhe fakultativ (plotësim të obligimeve tjera).
Nëse personi, pas shqiptimit të sanksionit, derisa është në liri, sillet ashtu si i ka urdhëruar
gjyqi, në periudhën kohore për të cilën është paraparë (prej një deri në pesë vjet) dënimi i
caktuar nuk do të kryhet. Në të kundërtën, nëse gjyqi vërteton se obligimet e caktuara me
aktgjykim nuk janë realizuar,mund ta vazhdojë afatin e plotësimit, mund ta zëvendësojë me
obligim tjetër ose ta lirojë personin nga plotësimi i obligimit, ta zëvendësojë me obligim
tjetër ose, si masë e fundit, ta shqiptojë dënimin e caktuar51.
Këtu shtrohet pyetja si do të vërtetojë gjykata se a janë realizuar obligimet dhe , në të
njëjtën kohë, në përgjithësi, në praktikën tonë gjyqësore, a janë shqiptuar dhe a është
mbikëqyrur realizimi i obligimeve të këtilla, gjatë shqiptimit të dënimit me kusht.

48

Kodi penal, neni 49.
Dënimi me kusht nuk mund ti shqiptohet të miturit!
50
Ligji për procedurë penale, neni 346/2, Gazeta zyrtare nr. 74/2004, (teksti integral Akademik).
51
Ligji për procedurë penale, neni 494/4.
49
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Nëse gjatë kohës së kontrollimit i dënuari me kusht kryen vepër të re penale për të cilën
mund të shqiptohet dënim me burg mbi dy vjet, gjyqi do ta revokojë dënimin me kusht. Nëse
i dënuari me kusht bën vepër penale për të cilën mund të shqiptohet dënim me burg më pak
se dy vjet, varësisht prej rrethanave, gjyqi do të peshojë se a do ta revokojë dënimin me
kusht dhe çfarë mase ose dënimi do të shqiptojë për veprën e re52. Nëse edhe pas një viti
nga kalimi i kohës kontrollim, personi nuk kryen vepër të re penale, i dënuari me kusht
shlyhet nga evidenca ndëshkimore dhe konsiderohet si i padënuar.53.

2.2.2. Vërejtja gjyqësore54. Gjithashtu, si dënimi me kusht ashtu dhe vërejtja

gjyqësore është pjesë e ish legjislacionit. Vërejtja gjyqësore paraqet masë preventive
speciale55 të cilën gjykata mund tia kumtojë edhe personit i cili është fajtor për vepër të
kryer penale, për të cilën është caktuar dënim me burg deri në një vjet ose dënim me të
holla. Gjithashtu, kjo masë mund të shqiptohet edhe në situata të jashtëzakonshme kur
është përcaktuar dënimi me burg deri në tre vjet56.
Këtë masë gjyqi do ta shqiptojë kur është fjala për vepra më të lehta penale (me ç rast
mban llogari për personin, shkallën e përgjegjësisë penale, jetën e tij të mëparshme etj.),
ku dënimi është i domosdoshëm, kurse qëllimi i dënimit konsiderohet se do të realizohet
edhe me qortim, moslejim ose dënim moral të personit për atë që ka bërë). Gjatë marrjes
së vendimit për vërejtje gjyqësore57, gjyqi e paralajmëron personin se për vepër penale nuk
di ti shqiptohet dënim sepse pritet që vërejtja gjyqësore të jetë e mjaftueshme që të mos
kryejë vepra penale. Vendimi i këtillë mund të përmbajë edhe vendimin për masa sigurie,
konfiskim pasurie etj58.

2.2.3. Dënim me kusht me mbikëqyrje mbrojtëse59. As kjo masë e cila

në përputhje me Kodin penal të vitit 2004 është paraparë si masë e mëvetësishme60, nuk
paraqet risi në legjislacion. Është fjala për masë e cila, në të vërtetë, paraqet formë të
gjykimit me kusht, ku qëllimi është risocializimi i personit. Këtë masë gjyqi e shqipton në
rastet e njëjta si edhe dënimi me kusht (për vepra penale për të cilat është përcaktuar
dënim me burg deri në dy vjet ose dënim me të holla), por kur llogarit se vetëm dënimi me
kusht nuk do të jetë i mjaftueshëm për arritjen e qëllimit të dënimit. Kështu, ky dënim me
kusht është përforcuar me masa të mbikëqyrjes, kujdesit dhe ndihmës gjatë krijimit të
kushteve dhe obligimeve të cilat gjyqi ia imponon personit të dënuar. Shkak për këtë është
se nuk beson që personi, në mënyrë të pavarur, me forcat e vera, të mund tu rezistojë
sprovave. Megjithatë, besohet se me një ndihmë ose kujdes të caktuar, kryerësi do të mund
të zmbrapset nga kryerja e veprës penale. Obligimet të cilat i imponohen personit, janë
theksuar në nenin 56 të Kodit penal dhe përfshijnë më shumë aspekte: rikualifikimin
profesional, punësimin, mbajtjen e familjes, shërimin, mosqëndrimi në lokale të caktuara
moskonsumimin e alkoolit etj. Në të njëjtën kohë, në periudhën e kontrollit (periudhë e cila
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Kodi penal, neni 51.
Kodi penal, neni. 104/2.
54
Kodi penal, neni 59.
55
Vllado Kambovski, E drejta ndëshkimore, pjesa e përgjithshme, faqe 957.
56
Si shembull për veprat për të cilat më shpesh shqiptohet vërejtja gjyqësore mund të përmenden, për shembull,
lëndimi trupor, shpifja, fyerja, nënçmimi, nxjerrja e çështjeve personale dhe familjare, etj. Në Përgjigjet e Pyetësorit të
UE 0- kriteret politike, faqe 164.
57
Vërejtja gjyqësore nuk mund ti shqiptohet të miturit!
58
Ligji për procedurë penale, neni 432.
59
Kodi penal, neni 55.
60
Sa u përket dallimeve në qëndrime për ekzistimin e dënimit me kusht me mbikëqyrje mbrojtëse, si sanksion i pavarur
ose vetëm si formë e dënimit me kusht. Gordana Buzharovska, Alternativa të burgut, faqe 312, 313..
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nuk mund të jetl më e shkurtër se një vjet as më e gjatë s e pesë vjet), gjyqi përcakton edhe
kohën e zbatimit të mbikëqyrjes mbrojtëse61, kur do ti ofrohet ndihmë, kujdes, mbrojtje por
edhe kontroll gjatë realizimit të obligimeve ose sjelljes.
Në rast të mosplotësimit të obligimeve, gjykata si obcion të fundit ka heqjen e dënimit me
kusht dhe efektuimin e dënimit të shqiptuar. Megjithatë, para shfrytëzimit të obcionit ë fundit
(burg) gjykata mund tia tërheq vërejtjen, ta marrë parasysh mendimin e organit social dhe të
vazhdojë kohën e mbikëqyrjes mbrojtëse, ta zëvendësojë obligimin e shqiptuar me tjetër etj.
Në pajtim me Kodin penal, dënimi me kusht me mbikëqyrje mbrojtëse, nuk është paraparë
si mundësi gjatë shqiptimit të sanksioneve ose masave personave të mitur. Sipas tekstit
punues të Ligjit për të drejtat e të miturve62, dënimi me kusht me mbikëqyrje mbrojtëse,
mund të shqiptohet kur të miturit i është përcaktuar dënimi me burg për të mitur, deri në tre
vjet, ose dënim me të holla. Koha e kontrollit të sjelljes së të miturit ehtë përcaktuar në një
afat prej një deri në maksimum tre vjet, periudhë në të cilën nuk guxon të kryejë vepër të re
penale/vepra të reja penale, për të cilat mund të shqiptohet dënimi me burg për të mitur më
shumë se tre vjet. Gëzon fakti që mendimet janë orientuar pikërisht ndaj përdorimit më të
madh të kësaj mase alternative e cila, nëse miratohet, padyshim doemos do të sjellë
ndryshime edhe të kodit penal. Megjithatë, nëse edhe ky rast mbetet shkronjë e vetme e
ligjit, por jo edhe e praktikës, idetë dhe intencat e këtilla do të mbetën entuziazëm dhe
angazhim deklarativ në letër.

2.2.4. Ndërprerja me kusht e zhvillimit të procedurës penale63.

Me nenin 58-a është paraparë masa alternative me të cilën mund të shtyhet zhvillimi i
procedurës penale, më së shumti deri në një vjet. Me këtë masë nuk i iket ekzekutimit të
dënimit, por i iket/shtyhet shqiptimi i aktgjykimit.
Këtë masë alternative gjyqi mund ta shqiptojë kur është kryer vepër penale për të cilën
është përcaktuar dënim me burg deri në një vjet ose dënim me të holla; nëse profili i kryerësit
e mundëson këtë, përkatësisht nëse ekziston pendim i veçantë për veprën e kryer, kërkimi
i faljes viktimës, mënjanim i pasojave dhe kompensim i dëmit të shkaktuar me veprën e
kryer. Gjithashtu, duhet të ekzistojë pëlqim nga viktima për zbatimin e kësaj mase.
Edhe me këtë rast ekziston koha e kontrollit (një vjet) të sjelljes së kryerësit, gjatë së
cilës ai nuk guxon të kryejë vepër të re penale. Po qe se personi nuk kryen vepër të re
penale, procedura penale ndërpritet, në të kundërtën, procedura vazhdon deri në shqiptimin
e dënimit.
Kur është fjala për të mitur, Kodi penal përcakton se ndërprerja e procedurës me kusht,
si masë, mund të zbatohet edhe te këta kryerës të veprave penale64. Megjithatë, për të
miturit ekzistojnë dispozita të tjera për zbatimin e kësaj mase,. Kështu, me nenin 91-a/1
është paraparë që këtë masë gjyqi të mund ta shqiptojë nëse për veprën e kryer penale
është paraparë dënim me burg deri në tre vjet ose dënim me të holla, nëse ekziston pëlqim
nga i mituri për zbatimin e kësaj mase, nëse ekziston pendim për veprën e kryer, ose
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Kodi penal, neni 55/2
Ligji për drejtësinë e të miturve, tekst punues, projekt i Ministrisë së drejtësisë dhe UNICEF-it , shkurt 2006.
63
Kodi penal, neni 58-à.
64
Sipas tekstit punues të Ligjit për drejtësi të të miturve, masat alternative do të mund tu shqiptohen fëmijëve në rrezik
dhe kryerësve të mitur të veprave penale (neni1). Në mënyrë më specifike është përcaktuar në me nenin 26 në
përputhje me të cilin, masat alternative mund tu shqiptohen me përjashtim, edhe atë për të miturit më të mëdhenj.
62
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kompensim të dëmit ose mënjanim i pasojave nga vepra e kryer, nëse janë përmirësuar
marrëdhëniet ndërmjet viktimës dhe kryerësit dhe nëse në periudhë prej dy vjetësh nuk
kryen vepër të re penale. Është e qartë se kur është fjala për kryerës të mitur të veprave
penale, kushtet për shqiptimin e kësaj mase janë më të gjera se sa te kryerësit madhorë.
Si vërejtje, sipas tekstit punues të Ligjit për të drejtat e të miturve, ndërprerja me kusht e
procedurës, mund ti shqiptohet të miturit me moshë më të madhe, për vepër penale për të
cilën është përcaktuar dënim me të holla ose dënim me burg deri në pesë vjet.

2.2.5. Puna e gjithdobishme65. Për veprat penale për të cilat mund të shqiptohet
dënim me burg deri në tre vjet ose dënim me të holla, për vepra të kryera nën rrethana të
veçanta lehtësuese, kur ekziston pëlqimi i kryerësit, i cili para së gjithash është kryerës i një
vepre për herë të parë, gjyqi mund ta shqiptojë këtë masë alternative66. Është fjala për
kryerjen e një numri të caktuar të punës pa pagesë, në dobi të bashkësisë, përkatësisht
gjyqi mund të shqiptojë të paktën 40 orë e më së shumti 240 orë pune pa pagesë (jo më pak
se 5 orë në ditë, në një periudhë prej 12 muajsh). Të cilën kryerësi do ta kryejë në kohën e
vet të lirë (koha e lirë përfshinë edhe festa shtetërore, të shtuna dhe të diela, kur kryesisht
nuk punohet) në organe shtetërore, institucione publike, shoqata humanitare etj.
Gjithashtu, këtë masë gjyqi mund ta shqiptojë edhe atëherë kur për veprën e kryer penale
mund të shqiptohet dënim me të holla deri në 90 gjoba ditore ose 1800 euro në kundërvlerë
në denarë ose dënim me burg deri në 3 muaj. Por, me kërkesën e të dënuarit, gjyqi mund ti
zëvendësojë me punë të gjithdobishme, kështu që një ditë burg ose një gjobë ditore ose 20
euro zëvendësohen me 3 orë punë pa pagesë në dobi të shoqërisë67.
Në rast të mosplotësimit të obligimeve të punës ose plotësimit të tyre në mënyrë
jopërkatëse, në rastin kur puna e gjithdobishme është shqiptuar si sanksion i pavarur, gjyqi
si obcion të fundit, mund ta zëvendësojë masën me dënimin pasues për veprën penale
përkatëse. Megjithatë, para obcionit të fundit, mund të ndërmarrë edhe aktivitete të tjera,
d.m.th. ti tërheqë vërejtjen kryerësit, ta rrisë numrin e orëve të punës, ta vazhdojë zbatimin
e masës, kurse nëse masat e këtilla nuk janë efikase, mund të vendosë për obcionin e
fundit, përkatësisht të shqiptojë dënim me burg ose dënim me të holla. Nëse puna me dobi
të përgjithshme është shqiptuar si dënim zëvendësues, në rastin e mosplotësimit ose
plotësimit në mënyrë jopërkatëse, të obligimeve të punës, pason marrja e vendimit për
zbatimin e dënimit.
Ashtu si edhe te masa alternative e mëparshme (ndërprerja me kusht e zhvillimit të
procedurës penale) edhe puna e gjithdobishme mund tu shqiptohet të miturve me moshë
më të madhe. Për ata, kjo masë alternative paraqet një lloj mase të ndërmjetme në mes të
masës disiplinore dhe burgut për të mitur68. Kjo masë shqiptohet në rastet kur nevojitet të
ndikohet në sjelljen e të miturit69.
Në pajtim me tekstin punues të Ligjit për të drejtat e miturve, puna e gjithdobishme mund
ti shqiptohet të miturit me moshë më të madhe i cili ka kryer vepër penale për të cilën mund
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Kodi penal, neni 58-á
Në këtë rast, gjyqi këtë masë e shqipton si sanksion të mëvetësishëm.
Në këtë rast puna e gjithdobishme paraqitet si sanksion zëvendësues.
68
Vllado Kambovski, Edrejta ndëshkimore  pjesa e përgjithshme, faqe 1048.
69
Kodi penal, neni 91-à/2.
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të shqiptohet dënim me burg deri në tre vjet. Puna e gjithdobishme mund të shqiptohet në
kohëzgjatje prej 5 deri në 100 orë.

2.2.6. Burgu shtëpiak70. Për dallim nga masat tjera alternative, burgu shtëpiak

nuk paraqet mënyrë për ti ikur burgut, por mënyrë që të zëvendësohet vetëm institucioni/
vendi ku mbahet dënimi, kurse kjo është shtëpia e kryerësit. Domethënë, nuk është fjala
për zëvendësimin e burgut, por vetëm zëvendësim i vendit dhe mënyrës së mbajtjes së tij
modalitet tjetër i mbajtjes së dënimit me burg, në vend në institucionin ndëshkimor
përmirësues kjo të bëhet në shtëpinë e kryerësit.

Ky sanksion mund të shqiptohet për vepër të kryer penale për të cilën është përcaktuar
dënim me të holla ose dënim me burg deri në një vjet, dhe nëse është fjala për kryerës në
moshë, me shëndet të ligë ose të sëmurë rëndë ose për grua shtatzënë. Këtë sanksion
gjyqi mund ta shqiptojë nëse është plotësuar edhe një kusht, e ky është ekzistimi i pëlqimit
të kryerësit për mënyrën e këtillë të mbajtjes së sanksionit.
Burgun shtëpiak gjyqi do të mund ta shqiptojë edhe si zëvendësim të dënimit me burg,nëse
ekzistojnë mjete përkatëse elektronike dhe telekomunikative nëpërmjet të cilave, në të vërtetë,
do të mbikëqyret sjellja e personit, domethënë se i njëjti e respekton urdhrin për mos largim
nga shtëpia. Është fjala për mjete teknike të cilat duhet të sigurohen në mënyrë që të mund
të realizohet mbikëqyrja gjatë zbatimit të masës. Sipas Kodit penal, mbikëqyrjen në zbatimin
e masës, e kryen gjyqi i cili mund të kërkojë asistencën e policisë e cila do të ketë për
obligim ta informojë gjyqin për të njëjtën. Nëse personi i dënuar e shkel ndalimin e largimit
nga shtëpia, kjo masë mund të zëvendësohet në atë mënyrë që masa do të zbatohet në një
institucion ndëshkimor përkatës.

2.3. ZBATIMI I MASAVE ALTERNATIVE
Me Ligjin e ri për zbatimin e sanksioneve71 (LZS) u vendosën mënyrat themelore dhe
procedura e zbatimit të masave alternative. Në sistemin e masave alternative, ligjvënësi ka
futur edhe lirimin me kusht72, që sipas Kodit penal nuk i përket pakos së masave alternative.
Megjithatë, nëse me procesin e zbatimit të masave alternative e nënkuptojmë edhe aplikimin
e sistemit të masave të cilat janë në suazat e mbrojtjes sociale, nëpërmjet punës së qendrave,
lëshimi me kusht mund të merret parasysh në njëfarë forme, si masë alternative të një
pjese të mbajtjes së dënimit me burg. Aspekti alternativ vërehet në momentin kur personi
do të jetë në liri dhe do të caktohet edhe mbikëqyrje mbrojtëse73.
Organe themelore për zbatimin e masave alternative janë Drejtoria për zbatimin e
sanksioneve, qendrat për punë sociale dhe gjykatësi për zbatimin e sanksioneve.

2.3.1. Drejtoria për zbatimin e sanksioneve. LZS e rregullon sferën e
zbatimit të masave alternative në kreun XVIII, ku janë përcaktuar obligimet dhe aktivitetet
që i kanë ministria e Drejtësisë, Drejtoria për zbatimin e sanksioneve dhe qendrat për punë
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72
73

Kodi penal, neni 59-à.
Ligji për zbatimin e sanksioneve, gazeta zyrtare nr. 2/06.
Ligji për zbatimin e sanksioneve, neni 225.
Ligji për zbatimin e sanksioneve, neni 204.
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sociale si organe të cilat e formësojnë pjesën institucionale të sistemit për zbatimin /kryerjen
e masave alternative.
Në pajtim me këtë ligj, organ kompetent për ekzekutimin e sanksioneve në përgjithësi
është Drejtoria për zbatimin e sanksioneve (Drejtoria)74. Drejtoria është e regjistruar si
person juridik, ka sistematizim dhe organizim të ri, ka marrë leje nga Agjencia për nëpunës
shtetëror dhe është organ në përbërje të Ministrisë së drejtësisë75. Sipas LZS, Drejtoria
është organ kompetent për organizimin, realizimin dhe kryerjen e mbikëqyrjes së vuajtjes
së dënimit me burg, burgut për të mitur, masave alternative punë e gjithdobishme dhe
burgut shtëpiak, mbikëqyrjes mbrojtëse te dënimi me kusht me mbikëqyrje mbrojtëse, lirimit
me kusht si dhe të masës edukuese- dërgim në shtëpi ndëshkimore përmirësuese76. Me
sistematizimin e ri është paraparë që të ketë seksion për zbatimin e masave alternative77 të
cilin do ta përbëjnë 4 të punësuar, midis të cilëve dy këshilltarë dhe një bashkëpunëtor i
lartë, në pajtim me Ligjin për nëpunës78. Sipas informatës së marrë nga drejtorët79, seksioni
i këtillë ende nuk është formuar.
Megjithatë, ajo që na interesonte neve, e që ishte temë bisede me z. Kostadinço Efremov,
është roli i Drejtorisë në procesin e zbatimit të masave alternative. Sipas informatave të
marra ( që me siguri janë pjesë e zgjidhjeve ligjore) drejtoria është kompetente për realizimin
e disa masave alternative, por jo të gjitha masave. Aktivitetet që do ti/ i mbulon Drejtoria
kanë të bëjnë me punën e gjithdobishme, mbikëqyrjen mbrojtëse te dënimi me kusht me
mbikëqyrje mbrojtëse dhe burgun shtëpiak. Sa u përket masave të tjera allternative, ato
gjenden në fushëveprimin e punës së gjykatësve dhe nuk kërkojnë involvim të Drejtorisë në
cilëndo fazë të realizimit të tyre.
Sa i përket burgut shtëpiak, u theksua se nevojiten mjete teknike që të mundet Drejtoria
ta realizojë këtë masë alternative. Momentalisht nuk ekzistojnë mjete të tilla, por Drejtoria
shpreson se nëpërmjet bashkëpunimit me SIDA-n (Agjencia suedeze për zhvillim
institucional) pajisja e tillë do të sigurohet. Deri atëherë parashikohet që ndjekja të bëhet në
mënyrë vizuale, me vizita që do ti bëhen të dënuarit nga ana e QPS (Qendrës për punë
sociale).
Megjithatë, këtu shtrohen çështjet e bazueshmërisë ligjore, obligimeve, autorizimeve dhe
përkufizimeve të cilat do ti kishte qendra nëse I merr kompetencat e këtilla. Kjo ka rëndësi
të veçantë duke pasur parasysh se Kodi Penal dhe LZS parashohin gjëra të ndryshme.
Çdo ligj (prej këtyre dy ligjeve) mbikëqyrjen e rregullon me mënyrën e vet. Një dallim I këtillë
shkakton konfuzione shtesë dhe është I domosdoshëm harmonizimi I tyre, përkatësisht
nevojiten ndryshime të LZS-së pikërisht në saktësimin e mekanizmave mbikëqyrës dhe
kontrollues.
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Ligji për zbatimin e sanksioneve, neni 7/1, neni 8.
Intervistë me z. Kostadinço Efremov, ish drejtor i Drejtorisë, 11.04.2006.
Ligji për zbatimin e sanksioneve, neni 14.
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Informata e Ministrisë së drejtësisë - www.pravda.gov.mk  Organizimi- Drejtoria për zbatimin e sanksioneve
(organogram).
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Gazeta zyrtare, nr áð.59/2000 . i shfrytëzuar teksti i pastruar i publikuar në Gazetën zyrtare nr. 108 të 12.12.2005.
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Përveç tekstit ligjor të LZS, informatat janë marrë edhe nga intervista me z. Kostadinço Efremov, ish drejtor i Drejtorisë
për zbatimin e sanksioneve, të zhvilluar më 11.04.2006, dhe nga takimi me drejtoreshën aktuale të Drejtorisë, zonjën
Lidija Gavrillovska më 29.11.2006.
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Ligji për zbatimin e sanksioneve, neni 14/1.
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Ajo që është parashikuar me ligj sa u përket masave alternative, është se Drejtoria e
organizon, realizon dhe kryen mbikëqyren e realizimit, midis tjerash, edhe të masave
alternative80. Aktiviteti themelor i Drejtorisë është kryerja e mbikëqyrjes profesionale nga
ana e instruktorëve për realizimin e masave. Kjo përfshin aktivitete të mbikëqyrjes së
procedurës së zbatimit, kontrollin e zbatimit ligjor, kontrollin se personat a u përmbahen
planeve dhe programeve të miratuara nga qendra. Nga kjo del se seksioni i cili duhet të
formohet në suazat e Drejtorisë, do ta kontrollojë punën e qendrave, të cilat në mënyrë të
drejtpërdrejtë do të jenë kompetente për realizimin e masave.
Drejtoria, ndër të tjera, është kompetente të bëjë licencën81 e personave përgjegjës për
implementimin e drejtpërdrejtë të masave, të lidhë marrëveshje me institucionet, agjencitë,
ndërmarrjet publike dhe me organizatat tjera ku do të zbatohet masa e punës së
gjithdobishme. Sa i përket asaj se si do të identifikohen, zgjidhen organizatat, si do të
nënshkruhen marrëveshjet të cilat të njëjtat do ti përmbajnë, kush cilin do ta mbikëqyrë në
punë, ende janë çështje të hapura.
Përveç dispozitave parimore të vendosura me ligj, nuk ekziston ndonjë sistem i përpunuar
hollësisht, përkatësisht program në pajtim me të cilin do të rregullohej puna, do të
përcaktoheshin kompetencat konkrete, do të etablohej koordinimi si i Drejtorisë ashtu edhe
i organeve tjera të përfshira në procesin e zbatimit të masave alternative. Përveç teksteve
ligjore dhe dispozitave të tyre, të cilat kanë të bëjnë me masat alternative, duke pasur
parasysh këtu KP dhe LZS, momentalisht nuk ekziston rregullativë nënligjore. Gjithashtu,
edhe në tekstet ligjore duhet të bëhen ndryshime. Në një kohë më të shkurtër kjo duhet të
bëhen në Ligjin për mbrojtje sociale. Sa i përket rregullativës nënligjore, kjo do të bëhet së
shpejti, ashtu që do të përgatitet një akt i veçantë (rregullore) me të cilën do të rregullohet
OKR, do të përcaktohen mënyrat për lidhjen e marrëveshjeve me institucionet si dhe mënyra
e zbatimit të vetë masës. Në pajtim me LZS, Drejtoria, në afat prej gjashtë muajsh të hyrjes
së ligjit në fuqi, duhet ti miratojë aktet nënligjore.
Lidhur me këto informacione, por duke pasur parasysh se pikërisht në muajin korrik u bë
ndërrimi i Qeverisë, kurse me ndërrimin e Qeverisë është shumë e ditur se bëhet edhe i
ashtuquajturi ndërrim i menaxherëve të eshalonit të dytë të institucioneve publike, diku në tetor
2006 (deri kur ende nuk ishte miratuar suaza nënligjore), u bë ndryshimi edhe në menaxhimin
e këtij institucioni. Kjo padyshim vazhdoi zvarritjen e realizimit të aktiviteteve të filluara
paraprakisht. Kjo ngase edhe drejtoresha e re e Drejtorisë, zonja Lidija Gavrillovska, në momentin
e mbajtjes së takimit në nëntor 2006, na informoi se suaza nënligjore ende nuk është përgatitur.
Kjo padyshim është në kundërshtim me zgjidhjen ligjore e cila përcakton se të gjitha aktet e
përgjithshme të ndërlidhura me realizimin e LSZ do të miratohen në afat prej gjashtë muajsh
nga dita e hyrjes në fuqi të Ligjit! Të përkujtojmë se LZS hyri në fuqi në janar 2006.
Nuk guxojmë të harrojmë se veprimtaria të cilën e kryen Drejtoria është mjaft e ndjeshme,
specifike dhe , para së gjithash, profesionale, dhe nuk guxon të lejojë ndikimin e rrjedhave
politike turbulente në Republikën e Maqedonisë. E kundërta, përfundimisht nuk shkon në
favor si të zhvillimit të sistemeve institucionale, ashtu edhe në favor të qytetarëve për të
cilët ekziston. Ekipet e këtilla të menaxhimit të përkohshme për herë do të nisin nga fillimi,
pavarësisht se në cilën fazë të zhvillimit ka qenë ndonjë institut, program, projekt, plan i
caktuar ose diçka tjetër.
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Ligji për zbatimin e sanksioneve, neni 226/3.
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Duke marrë parasysh faktin se Drejtoria paraqitet si koordinuese e të gjitha aktiviteteve
që do të merren me masat alternative, është e domosdoshme të ekzistojë bashkëpunim
dhe komunikim i vazhduar me aktorët tjerë. Pikërisht në këtë drejtim, gjatë realizimit të
intervistës me drejtorët e Drejtorisë, insistuam që të vërtetojmë nivelin ekzistues të
bashkëpunimit, si një nga kushtet themelore për zbatimin efikas të masave alternative.
Kryesisht, menaxhuesit e Drejtorisë deklaruan se kanë një bashkëpunim të shkëlqyeshëm
me aktorët tjerë.
Kështu, sa i përket punës së qendrave, informatat i marrin nga Ministria e punës dhe e
politikës sociale. Por, duke pasur parasysh atë që u tha më lartë, e që i dedikohet rolit të
Seksionit për masa alternative në kuadër të Drejtorisë do të jetë më se e nevojshme që të
ndryshohet relacioni i komunikimit dhe i njëjti të zbresë në një nivel më të ulët, operativ e jo
në nivel të menaxherëve.
Sa u përket gjykatave, bashkëpunimi realizohet nëpërmjet Gjykatësit për zbatimin e
sanksioneve dhe nuk është në nivelin e kënaqshëm. Sipas mendimit të z. Efremov nevojitet
që ky funksion të jetë i pavarur, e jo si deri më tash funksionin e këtillë ta kryejnë gjykatësit
për gjykim. Nevoja për saktësimin e këtillë të funksionit të këtij gjykatësi do të jetë e
domosdoshme në mënyrë që gjykatësi të mund tu kushtohet tërësisht obligimeve që do të
dalin nga implementimi i marrëveshjeve alternative. Domosdoshmëria për përcaktimin e
këtillë të gjykatësit për zbatimin e sanksioneve është pikërisht për shkak të situatës së
gjertanishme që ky gjykatës të mos ketë kontroll për atë, për shembull,se si zbatohet dënimi
me burg.
Bashkëpunimi me komunat, gjithashtu, është në nivel të kënaqshëm. Sipas z. Efremov
bashkëpunimi i deritashëm me komunat ka qenë rreth aktiviteteve që kanë të bëjnë me
angazhimin e personave të dënuar nga institucioni ndëshkimor përmirësues. Deri më tash
janë lidhur marrëveshje për punë me atë dallim që personit të dënuar për punën e kryer i
është paguar kompensim82. Praktika e këtillë, sipas z. Efremov, do të mund të shfrytëzohej
edhe për punën e gjithdobishme, me atë dallim që në këto raste puna do të kryhej pa
kompensim për personin e dënuar. Ajo që Drejtoria do ta bëjë në këtë drejtim është që tu
dërgojë shkresa të gjitha komunave në Republikën e Maqedonisë, organizatave humanitare
e të tjera, me çka do ti informojë për nevojat e këtilla. Megjithatë, identifikimi i institucioneve,
organizatave, shoqatave të këtilla humanitare, madje edhe angazhimi në suazat e komunave,
është çështje që mbetet e parregulluar me ligj.
Si konkluzion, mund të thuhet se Drejtoria për zbatimin e sanksioneve, në radhë të parë
paraqet organ që është kompetent për organizimin dhe koordinimin instrumental të
aktiviteteve, për mundësimin e kushteve që masat alternative të mund të zbatohen në mënyrë
përkatëse. Gjithashtu, Drejtoria është kompetente edhe për përgatitjen e rregullativës
nënligjore e cila duhet të paraqesë mekanizëm për realizimin e ligjit në praktikë, më tutje,
Drejtoria gjithashtu është kompetente edhe për sigurimin e instrumenteve të zbatimit si dhe
të evaluimit dhe vlerësimit të efikasitetit të zbatimit të sanksioneve në përgjithësi. Megjithatë,
saktësimi edhe i rolit të Drejtorisë në tërë sistemin e zbatimit të masave alternative, doemos
duhet të përcaktohet, për çka janë të domosdoshme ndryshime në LZS.
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Angazhimi në punë është realizuar në atë mënyrë që i dënuari ka punuar 8 orë kurse pjesën tjetër e ka kaluar në
institucionin e mbyllur. Megjithatë, nëse e kemi parasysh zgjidhjen ligjore, atëherë padyshim se dita punuese e
personit i cili do të kryejë punë të gjithdobishme, do të jetë i koncipuar dhe mbushur më ndryshe, duke pasur parasysh
faktin se korniza kohore për kryerjen e detyrave të punës, intervali i ndërmarrjes së dewtyrave të punës dhe mënyra e
kryerjes së detyrave, duke të jetë krejtësisht më ndryshe.

33

Koalicioni Të gjithë për gjykime të drejta

C M Y K

C M Y K

Vlerësimi i gjendjes së masave alternative në Republikën e Maqedonisë

2.3.2. Qendrat për punë sociale. Qendrat për punë sociale (në tekstin e
mëtejshëm Qendrat) janë organe themelore, bartëse në zbatimin e masave alternative, ato
, sipas statusit të vet si dhe metodave të punës janë pikërisht ajo që nevojitet për realizimin
e qëllimeve të masave alternative. Në të vërtetë, qendrat janë organe jo represive, të
profesionalizuara për dhënien e ndihmës, kujdesit dhe mbrojtjes së personave që gjenden
në rrezik social83. Në Republikën e Maqedonisë ka 27 qendra ndërkomunale për punë
sociale, të cilat janë shpërndarë në atë mënyrë që ti përfshijnë të gjitha84 komunat84. Kjo
është e një rëndësie të veçantë veçanërisht me zhvillimin e procesit të decentralizimit me ç
rast komunat në të ardhshmen do të marrin funksionin edhe të mbrojtjes sociale, përkatësisht
tanimë është përcaktuar që vetëqeverisja lokale të miratojë programe të mbrojtjes sociale
të cilat do ti pasqyrojnë nevojat e popullatës lokale85.
Puna e qendrave bazohet në Ligjin për mbrojtje sociale86, megjithatë dispozita të caktuara
janë përcaktuar edhe me Kodin penal, me Ligjin e procedurës penale dhe me ligjin për zbatimin
e sanksioneve me të cilat vendoset korniza e përgjithshme për zbatimin e masave alternative.
Në përputhje me Ligjin për zbatimin e sanksioneve, masat alternative i zbaton seksioni
në qendrën kompetente për punë sociale, sipas vendqëndrimit ose vendbanimit të personit
(kryerësit).87 Pikërisht ky nen mund të shkaktojë hamendje sa i përket ekzistimit të këtij
seksioni. Nëse lexohet teksti i ligjit (LZS) del se qendrat për punë sociale duhet të formojnë
seksion të këtillë , e nëse shihet organizimi i Ministrisë së Drejtësisë, përkatësisht Drejtorisë,
atëherë seksion për zbatimin e masave alternative ekziston edhe aty88. Risaktësimi i kësaj
zgjidhjeje ligjore dhe përcaktimi i saktë i kompetencave të këtyre seksioneve është i
domosdoshëm që ti iket mundësisë së përputhjes së kompetencave.
Megjithatë, padyshim se në strukturën organizative të qendrave duhet të formohet edhe
seksion i cili do të jetë kompetent për zbatimin e këtyre masave. Sipas gjendjes momentale,
në nivel organizativ në qendra, nuk ekziston strukturë standarde, përkatësisht jo të gjithë
kanë kuadër profesional të mjaftueshëm dhe seksione dhe ekipe të diferencuara për
problematika të veçanta.89 Megjithatë, pavarësisht nga gjendja momentale në të cilën gjenden
qendrat, ligji parasheh specializimin e seksionit me kuadro profesionale përkatëse, i cili do
ta kryejë këtë detyrë. Për zbatimin e këtyre masave, qendrat më saktësisht kuadri që do të
punojë në këtë sferë, do të marrë licenca (leje) për zbatim90. Licencat e këtilla do ti ndajë
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Me rrezikun social, përveç punëve të tjera, nënkuptohet edhe mosadaptimi në mjedisin social.
Koteska, Samojlloska, Organizimi dhe zhvillimi i qendrave për veprimtari sociale, faqe 9, AP Enti për veprimtari
sociale, nëntor 2005, Shkup.
85
Doracak për kryetarët e komunave dhe këshillat e komunave në Republikën e Maqedonisë, faqe 96, ZELS (BNJVL),
janar 2005.
86
Ligji për mbrojtjen sociale, Gazeta Zyrtare nr. 50/97/00/03.
87
Ligji për zbatimin e sanksioneve, neni 226/2.
88
Sipas nenit 226 të LZS dhe Informatës së Ministrisë së drejtësisë - www.pravda.gov.mk  Organizimi  Drejtoria për
zbatimin e sanksioneve (organogram).
89
Sa i përket vendosjes organizative të qendrave në Republikën e Maqedonisë, mund të thuhet se ekzistojnë tre lloje të
strukturave të cilat varen nga numri i banorëve të territorit që e mbulojnë, zhvillimi i funksioneve dhe numri i të
punësuarëve. Kështu, përgjithësisht, qendrat përbëhen nga drejtori, dy ose më shumë seksione profesionale dhe
seksioni administrativ- teknik, funksionet e të cilit dallojnë prej komune në komunë... Kotevska, Samojlloska, Organizimi
dhe zhvillimi i qendrave për veprimtari sociale, faqe 16 , AP Enti për veprimtari sociale, nëntor 2005, Shkup.
90
Edhe pse nuk është theksuar në Ligjin për zbatimin e sanksioneve, me licenca të këtilla do të pajisen edhe disa
organizata joqeveritare (OJQ), përkatësisht individë që punojnë në OJQ. (Informata është marrë në mbledhjen e
mbajtur në korrik me zonjën Mlladica Kotevska, drejtoreshë e Entit për zhvillimin e veprimtarive sociale. Edhe pse ka
një përparim në kuptim të afrimit të institucioneve të drejtësisë dhe mbrojtjes sociale me shoqërinë civile dhe bashkësinë,
që është në interes të veçantë për zbatimin e këtyre masave, megjithatë, mosekzistimi i kornizës ligjore me të cilën do
të rregullohej sfera e zbatimit, mund të shpie në veprimin joadekuat gjatë realizimit, që do ti dekurajojë orvatjet për
zhvillimin progresiv të kësaj materie.
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Drejtoria. Në bazë të kësaj, por varësisht nga lloji i veprës penale, profili (personaliteti) i
kryerësit, gjendja e tij materiale dhe familjare, personat profesionalë do të përgatisin program
individual dhe nëse gjyqi përcakton plotësimin e ndonjë farë obligimi, të njëjtat futen në
program. Në pajtim me programin e këtillë dhe planin e përkohshëm për zbatim, masat
alternative do të zbatohen.
Roli i qendrave në procesin e zbatimit praktik të masave alternative do të realizohet
nëpërmjet punës së seksionit të specializuar ose ekipit të specializuar i cili do të përbëhet
nga struktura standarde e punëtorëve, punëtori social, pedagogu, psikologu, juristi, dhe
sipas nevojës, edhe nga persona tjerë profesionalë. Ekipi ose seksioni, duke i shfrytëzuar
resurset në komunën përkatëse, por në pajtim me nevojat individuale të personit të dënuar,
do ta modelojë llojin dhe sasinë e aktiviteteve të cilat do të ndërmerren. Me masat të cilat do
të ndërmerren qendrat do të insistojnë të nxisin iniciativën, motivimin e personit, që të
informojnë, udhëzojnë, të ndikojnë në ndryshimet në sjellje dhe në qëndrime, të ndikojnë te
personat që ta kuptojnë esencën e masës e cila u është shqiptuar, ta zgjojnë ndjenjën e
përgjegjësisë, vetërespektit, kreativitetit dhe potencialeve te personat.91 E gjithë kjo do të
inkorporohet në programin individual, në bazë të të cilit, në të vërtetë do të realizohet vendimi
gjyqësor me të cilin është shqiptuar masa alternative.
A) Obligimet e qendrave te dënimi me kusht me mbikëqyrje mbrojtëse.
Detyrë themelore e qendrave në zbatimin e mbikëqyrjes mbrojtëse janë aktivitetet e drejtuara
në dhënien e ndihmës, kujdesit, mbrojtjes dhe kontrollit në realizimin e obligimeve të parapara
nga ana e gjyqit. Qendrat, d.m.th. personat me licencë do të kenë obligim që me këshillat
profesionale ta ndihmojnë personin, ta nxisin që ta kryejë obligimin si dhe ta kuptojë rëndësinë
e masës. Për mënyrën dhe dinamikën e realizimit të mbikëqyrjes mbrojtëse dhe realizimit
të obligimeve nga ana e personit të dënuar, qendrat i paraqesin raport gjyqit. Gjithashtu,
ekipet profesionale do të kenë edhe rol më aktiv i cili do të shihet në aktivitetet e përgatitjes
së masave, përgatitjen e ekspertizave dhe mendimeve për gjyqin dhe prokurorinë. Kështu
mund ta propozojnë kohëzgjatjen e mbikëqyrjes mbrojtëse, i propozojnë gjyqit që ti
zëvendësojë masat me të tjera, ti vazhdojë, ti ndërpresë ose ti zëvendësojë me dënimin
e shqiptuar (burgim ose me të holla) etj92.
B) Obligimet e qendrave në punën e gjithdobishme. Drejtoria, në bazë të
kontratave të nënshkruara me ndërmarrje publike, organe shtetërore, shoqata humanitare,
njësi të vetëqeverisjes lokale, ku personat të cilëve u është shqiptuar kjo masë mund ta
realizojnë, do ti informojë gjykatat dhe qendrat për mundësitë e këtilla. Qendrat caktojnë
person i cili do të bëjë mbikëqyrje të realizimit të kësaj mase. Ata përgatisin program individual
për mënyrën me të cilën do të realizohet marrëveshja, më saktë plani për punën e personit
dhe verifikojnë se personi a i ka plotësuar dhe si i ka plotësuar obligimet e punës. Për
aktivitetet e ndërmarra nga ana e personit të dënuar e informojnë gjyqin dhe i propozojnë
masa përkatëse të cilat do të mund të shfrytëzoheshin në çdo rast konkret. Gjithashtu,
mund të propozojnë rritjen e orëve të punës, vazhdimin e masës (më së shumti deri në 3
muaj), zëvendësimin e masës me dënimin e shqiptuar e të ngjashme 93.
Përgjithësisht, mbikëqyrjen e realizimit të punës së gjithdobishme e bën gjyqi94, ndonëse
nga LZS shihet se, në të vërtetë, të gjitha aktivitetet e mbikëqyrjes i kryejnë qendrat, për

91

Lubica Çoneva, Mundësitë e qendrave për punë sociale në kryerjen e masave alternative, faqe 50-56, në Eliminimin
e pengesave për implementimin praktik të dënimit me kusht me mbikëqyrje mbrojtëse, 2002, Shkup.
92
Ligji për zbatimin e sanksioneve, neni 233.
93
Ligji për zbatimin e sanksioneve, neni 236.
94
Ky është obligim që, sipas nenit 58-á/4 të Kodit penal, e sipas nenit 235 të Ligjit për zbatimin e sanksioneve mbikëqyrje
e drejtpërdrejtë ndaj zbatimit të kësaj mase takon personit nga seksioni kompetent në qendrën për punë sociale.
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çka e informojnë gjyqin. Sa i përket punës së qendrave, informatë për punën e tyre qendrat
i dërgojnë Drejtorisë, e me siguri seksionit për masa alternative në kuadër të Drejtorisë, e
cila do ta kryejë mbikëqyrjen profesionale instruktuese. Këto masa të vendosura me pasaktësi
të këtillë, padyshim nuk do të mund të realizohen ashtu si duhet. Përfundimisht nevojitet të
kryhen ndryshime, si të zgjidhjeve ekzistuese ligjore ashtu edhe të rregullativës nënligjore
e cila do ti operacionalizojë dispozitat ligjore të përcaktuara në mënyrë adekuate.
Duke pasur parasysh se puna e gjithdobishme mund tu caktohet edhe të miturve, edhe
atë, atyre në me moshë më të madhe, mënyra e zbatimit të tyre është e njëjtë si ajo që
zbatohet te personat e rritur95.
C) Obligimet te burgu shtëpiak. Njëra prej karakteristikave themelore që lidhen
me këtë sanksion, janë personat të cilëve mund tu shqiptohet. Në të vërtetë, është fjala
për persona të moshuar dhe të ligështuar, persona të sëmurë ose gra shtatzëna, përkatësisht
kategori kryerësish, te të cilët llogaritet se qendrat, si organe të specializuara, jorepresive
do të mund ta kryejnë këtë funksion në mënyrë më adekuate. Burgu shtëpiak edhe pse
kërkon kushte të veçanta, mjete elektronike dhe mjete tjera telekomunikative për zbatim,
megjithatë, sipas LZS është theksuar roli i qendrave të cilat përveç mbikëqyrjes mbi mos
largimin nga shtëpia, personit duhet ti ofrojnë edhe asistencë sipas planit dhe programit
individual. LZS parasheh që në raste të veçanta qendrat mund të kërkojnë asistencën e
policisë gjatë zbatimit të burgut shtëpiak, por nuk thekson se çfarë do të paraqesë asistenca
e tillë, e as që përcakton hollësi të zbatimit të vetë mbikëqyrjes. Raport për punën e vet i
paraqet gjyqit dhe jep mendim lidhur me vazhdimin e masës ose zëvendësimin e të njëjtës
me dënimin e shqiptuar me burg96.
Mjaft i kuptueshëm është roli i qendrës në këtë drejtim, megjithatë sipas Kodit penal
obcioni i këtillë nuk është paraparë. Më saktësisht, në pajtim me Kodin penal, ligjvënësi
është përcaktuar për formën e burgut shtëpiak nëpërmjet përcjelljes elektronike llojit tjetër
telekomunikativ të personit të dënuar dhe, në situatë të jashtëzakonshme, mundësinë e
asistencës nga ana e policisë. Por, se qendrat do të jenë organe mbikëqyrëse ose do të
zëvendësonin sigurimin policor ose lloj tjetër të sigurimit zyrtar, Kodi penal nuk e parasheh,
aq më tepër që, sipas Kodit penal, mbikëqyrjen e zbatimit të burgut shtëpiak e bën gjyqi ose
gjyqi mund të kërkojë ndihmë në kryerjen e mbikëqyrjes nga policia. Padyshim se kontradikta
e zgjidhjeve ligjore do të sjell konfuzion gjatë zbatimit të masave në përgjithësi97, veçanërisht
të masës burg shtëpiak.
Sa i përket mbikëqyrjes mbi punën e qendrave, por kur është fjala për kryerjen e
mbikëqyrjen mbi ligjshmërisë në zbatimin e masave, kompetent është gjyqi i cili ka shqiptuar
masën, më saktësisht gjykatësi për zbatimin e sanksioneve98. Ndërkaq mbikëqyrjen mbi
elementin profesional-instruktues gjatë zbatimit të masave e kryen Inspektori për zbatimin
e sanksioneve në kuadër të Drejtorisë për zbatimin e sanksioneve në bazë të aktit të miratuar
nga Ministria e Drejtësisë99.

95
96
97
98
99

Ligji për zbatimin e sanksioneve, neni 329/1.
Ligji për zbatimin e sanksioneve, neni 237-239.
Rasti i njëjtë është edhe te puna e gjithdobishme dhe kompetencat për kryerjen e mbikëqyrjes.
Ligji për zbatimin e sanksioneve, neni 229/2,4.
Ligji për zbatimin e sanksioneve, neni 229/b.
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2.3.3. Gjykatësi për zbatimin e sanksioneve. LZS në nenin 35 përcakton
se gjykatës për zbatimin e sanksioneve caktohet në çdo gjykatë themelore. Aktiviteti i
gjykatësit për zbatimin e sanksioneve shihet në atë që pas pranimit të vendimit me të cilin
është shqiptuar sanksioni për kryerës të caktuar, gjykatësi është i detyruar të fillojë zbatimin
me ndërmarrjen e veprimeve dhe të masave të caktuara ligjore, menjëherë pas pranimit të
vendimit (neni 7 i LZS). Si kompetenca ligjore sipas nenit 36/2-6 nga i njëjti ligj, është
paraparë që ky organ duhet të bashkëpunojë me qendrat kompetente për realizimin e
ndihmës postpenale dhe zbatimin e masave alternative. Gjithashtu, në nenin 229 të LZS
është paraparë të kryejë mbikëqyrjen dhe të përgatisë procesverbal. Sipas asaj që është
theksuar në LZS, roli i gjykatësit sillet në kryerjen e mbikëqyrjes së ligjshmërisë së zbatimit
të masave alternative dhe paraqet medium për komunikim ndërmjet qendrave dhe gjyqit.
Dispozitat tjera të cilat do ta rregullonin funksionin e këtij gjykatësi, nuk ekzistojnë as në
Ligjin për gjykatat100, i cili hyri në fuqi para do kohe.
2.3.4. Bashkësia lokale  komuna. Korniza themelore gjyqësore prej nga
nxirren bazat e vetadministrimit lokal është Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë101, ku
e njëjta paraqet vlerë themelore bazë dhe, më hollësisht, Ligji për vetadministrimin lokal102,
i cili rregullon vetë vetadministrimin lokal. Ligjet me të cilat rregullohen masat alternative,
saktësisht Kodi penal dhe Ligji për zbatimin e sanksioneve, nuk e përmendin në mënyrë
decime bashkësinë lokale/komunën por bashkësinë në përgjithësi. Kjo supozon se dispozitat
me të cilat do tu parashihej kompetencë e caktuar njësive të vetadministrimit lokal/komunave
nuk ekziston, por mund të kuptohet me intuitë. Kështu KP përmend mjedisin ku jeton
personi (neni 55/1), deri sa LZS sipas vendbanimit ose vendqëndrimit të personit të dënuar
(226/2). Përveç këtyre dy dispozitave ku është shtruar në mënyrë të përgjithësuar, në asnjë
ligj tjetër komuna nuk përmendet për kryerjen e kompetencave të caktuara në këtë sferë.
Edhe pse në suazat e kompetencave të qendrave, të vendosura në mënyrë të
përgjithshme, në pajtim me Ligjin për vetadministrim lokal103 mund të detektohen lidhje të
caktuara të cilat udhëzojnë në atë se mund të gjendet hapësirë që kompetenca të caktuara
nga procesi i zbatimit të masave alternative të inkuadrohen në kornizën juridike, megjithatë,
qasja e tillë është larg të nevojshmes dhe janë të domosdoshme ndryshime edhe në këtë
sferë.

2.4. POLITIKAT E SHTETIT LIDHUR ME MASAT ALTERNATIVE
Sa u përket politikave të shtetit lidhur me krijimit e sistemit për zbatimin e masave
alternative dhe sigurimin e kushteve për zbatimin e tyre, lirisht mund të themi se nuk
ekzistojnë. Nuk ekziston as politikë sa i përket çrrënjosjes së krimit, përveç në rastet adhok, siç janë temat aktuale  lufta kundër terrorizmit, dhe krimi i organizuar dhe nën

100

Ligji për gjykatat, Gazeta zyrtare nr. 58/06.
Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë, nr. 08-4642/1 prej 17.11.1991 i ndryshuar me amendamentet e viteve
1992, 1998, 2001 dhe 2005, vlerat themelore, neni 8.
102
Ligji i vetadministrimit lokal, Gazeta zyrtare nr. 5/2002.
103
Ligji i vetadministrimit lokal, neni 22, Kompetencat e komunave: planifikimi urbanistik (urban dhe rural), mbrojtja e
ambientit jetësor dhe natyrës, zhvillimi ekonomik lokal, veprimtaritë komunale, kultura, sporti dhe rekreimi, mbrojtja
sociale, dhe mbrojtja e fëmijëve, arsimi, mbrojtja shëndetësore, realizimi i përgatitjeve dhe masave për mbrojtjen dhe
shpëtimin e qytetarëve dhe të mirave materiale nga shkatërrimet e luftës, fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera të
shkaktuara prej tyre.
101
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presionin e organizatave ndërkombëtare dhe të bashkësisë ndërkombëtare për çështje të
caktuara.
Qëndrimi i këtillë del nëse shihen disa dokumente strategjike të shtetit, për shembull
përgjigjet për pyetësorin e UE104, Programet për realizimin e mbrojtjes sociale të Ministrisë
së punës dhe politikës sociale dhe ngjashëm. Kështu në Përgjigjet për pyetësorin e UE,
përveç në pjesën kritere politike, ku Qeveria në mënyrë mjaft të varfër u përgjigjet pyetjeve
lidhur me ekzistimin dhe zbatimin e masave alternative, në ndonjë pjesë tjetër nuk janë
përmendur aspak. Lidhur me masat alternative dhe çka është arritur me to, Qeveria është
përgjigjur nëpërmjet mënyrës, me të cilën të njëjtat janë koncipuar në tekstin ligjor, pa kurrfarë
sqarimesh plotësuese, statistika, praktika, tendenca të zhvillimit, më saktë, strategji, iniciativa
ose politika në këtë drejtim. Aq më tepër është edhe qëndrimi i Qeverisë se ndryshimet në
Kodin Penal të vitit 2004 me të cilat janë zbatuar masat alternative, duke se i ka bërë për
shkak të Rekomandimit (92) të Këshillit të Evropës105, e jo për shkak të vlerësimit të nevojave
të shtetit, politikës ndëshkimore që e zhvillon, gjendjes me burgjet, gjykatat,, efikasitetit si të
dënimeve dhe sanksioneve të shqiptuara e ngjashëm. Të kuptuarit e këtillë të punëve dhe
të thuhet arsyetim i aktiviteteve, definitivisht përkrah qëndrimin që risi të caktuara që janë
treguar si të dobishme, e të cilat si praktikë vijnë nga jashtë, të ndihen si të imponuara dhe
të përkrahen jo për shkak të dobishmërisë së tyre dhe mirëkuptimit të nevojës për to, por si
obligim i imponuar i cili doemos duhet të kryhet. Më tutje, edhe tentimi i Qeverisë që të jap
të dhëna statistikore lidhur me dënimet e zbatuara me burg dënimet me kusht (sot masa
alternative) vë në dukje një problem delikat. Në të vërtetë, Qeveria ka llogaritur se në vitin
2003 janë dënuar me dënim me burg 5796 persona, prej të cilëve dënim me kusht u është
shqiptuar 2831 personi, kurse vërejtje gjyqësore 183 personave, kështu që përqindja e
sanksioneve penale të shqiptuara si dënim me kusht dhe vërejtje gjyqësore (të cilat sipas
Kodit të ri penal janë masa alternative) në raport me dënimet me burg, është 52%. Ky
përfaqësim në përqindje i dënimit me kusht është llogaritur si rezultat i pjesëmarrjes së
dënimit me kusht në dënimet e shqiptuara me burg, që është gabim, sepse përqindja do të
duhej të dilte nga pjesëmarrja e dënimeve me burg dhe dënimit me kusht, në numrin e
përgjithshëm të sanksioneve të shqiptuara në këtë periudhë. Kjo, ose është gabim ose
mosnjohje ose prezantim i gabueshëm i gjendjeve.
Më tutje, në të njëjtin dokument106 në kapitull tjetër, masat alternative janë përmendur në
një kontekst jo të rëndomtë. Në të vërtetë, thuhet se ...organet e ndjekjes janë përfshirë në
zbatimin e masave për risocializimin e personave që janë të varur nga drogat nëpërmjet
zbatimit të vazhdueshëm të masave alternative të sanksionimit. Kjo gati se duket mjaft
interesante për shkak të faktit që organet e obliguara të ndjekin (që me siguri mendohet për
policinë edhe pse nuk është përmendur në mënyrë decime), në mënyrë të vazhdueshme i
zbatojnë masat alternative. Si është e mundur kjo kur masat e këtilla deri më tash, përkatësisht
mënyra e këtillë e sanksionimit nuk është zbatuar, përkatësisht masat e këtilla nuk janë
shqiptuar nga organi relevant.(?)

104

Mund të gjendet në veb faqen e Agjencisë për integrime evropiane- www.sie.gov.mk
Republika e Maqedonisë, masat alternative, në përputhje me Rekomandimin nr. Ð.(92) 16 për sanksionet dhe
masat evropiane të zbatuara në bashkësinë, miratuar nga Komiteti i Ministrave të Këshillit të Evropës më 19.10.1992,
i inkorporoi në legjislacionin e vendit me Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Kodit penal (Gazeta zyrtare e Republikës
së Maqedonisë, nr. 19/04) të datës 30.03.2004", Përgjigje të pyetësorit të UE  kriteret politike, faqe 160.
106
Përgjigje në pyetësorin e UE  Drejtësia dhe punët e brendshme, faqe 240.
105
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Gjithashtu determinimi i Qeverisë lidhur me ndërmarrjen e inisiativave dhe të aktiviteteve
përkatëse në këtë drejtim shihet edhe në organizimin të bile dy ngjarjeve. Në të vërtetë,
në kuadrin e programit për edukimin e përfaqësuesve të jurisprudencës janë organizuar:
seminar treditor në vitin 2001 me temë Alternativat e të drejtës së të miturve në politikën
për të rinjtë107, dedikuar për gjykatësit dhe këshillimi treditor në vitin 2004 me temë
Mundësitë për marrëveshje në legjislacionin penal dhe masat alternative në kodin penal
të Republikës së Maqedonisë dedikur prokurorëve dhe gjykatësve108. Pikërisht në kontekst
të seminarit të parë të përmendur do të duhet theksuar se prej vitit 2001 kur është folur
për masat alternative te të miturit, deri më sot , Ligji për të drejtat e të miturve ende nuk
ështlë nxjerrë (sipas informatës së fundit, Propozimligji për të drejtat e të miturve është në
procedurë qeveritare).109
Në nivel të Ministrisë së punës dhe politikës sociale (në tekstin e mëtejshëm MPPS),
duke marrë parasysh se bartësit e drejtpërdrejtë gjatë zbatimit të masave do të jenë pikërisht
organet e kësaj ministrie, përkatësisht qendrat për politikë sociale, gjithashtu nuk ka të
dhëna të afërta lidhur me planifikimin strategjik dhe politik në këtë drejtim. Kështu, në veb
faqen e MPPS (www.mtsp.gov.mk) mund të haset një dokument i shkurtër i titulluar si
reforma ku një paragraf përmendet se ministria do të ndërmarrë ndonjë lloj aktiviteti për
zbatimin e masave alternative pa mos paraqitur me këtë rast, ndonjë informatë plotësuese
për të njëjtën. Më tutje, në pajtim me Programin për realizimin e mbrojtjes sociale për vitin
2005, në dy paragrafë përmenden masat alternative edhe atë, nga aspekti se MPPS ka
marrë pjesë në ndryshimet dhe plotësimet e Kodit Penal (në pjesën e zbatimit të masave
alternative), dhe se do të forcohen kapacitetet e qendrave dhe do të shtohen programet për
realizimin e masave alternative. Plotësisht e njëjta është përmendur edhe në Programin për
realizimin e mbrojtjes sociale për vitin 2006. Programi i sivjetmë është plotësuar vetëm me
informatën se do të përgatiten udhëzimet metodologjike dhe do të mbahen stërvitje për të
gjithë implementuesit e të njëjtave.
Duke marrë parasysh faktin se masat alternative nuk janë shqiptuar në mënyrë përkatëse
por edhe nuk janë zbatuar nga ana e qendrave, është e qartë se qëllimet programore të
MPPS nuk janë realizuar (me ç rast nuk mund të anashkalohet fakti se edhe kushtet objektive
nuk e kanë lejuar të njëjtën). E vetmja gjë që mund të përmendet është aktiviteti i
paradokohshëm i Entit për veprimtari sociale (më tutje në tekst Enti) i cili në nëntor të vitit
2005 ka përgatitu një analizë të gjendjes në qendra, në pajtim me riorganizimin,
decentralizimin dhe deinstitucionalizimin reformues që mund të paraqesë bazë fillestare
për analiza dhe hulumtime të mëtejshme edhe në kontekstin e masave alternative. Gjithashtu,
Enti ka përgatitur doracak për realizimin e zbatimit të masave alternative në qendrat për
politikë në RM në pajtim me ndryshimet aktuale në dispozitat penale- juridike110 (i cili u
është shpërndarë drejtorëve të qendrave). Për fat të keq Doracaku paraqet parafrazim të
zgjidhjeve ligjore të cilat parimisht i formësojnë masat alternative dhe është larg asaj që të
jetë doracak për zbatimin e këtyre masave. Prandaj, ky dokument do të duhej të kuptohej si
informatë se zgjidhje përkatëse- aktuale- ligjore ekzistojnë, se sa të paraqesë Doracak për
zbatimin e masave që do ti shqiptojë gjykata dhe i cili do të duhej që me metodologjitë,
metodat, mjetet dhe njohuritë përkatëse të zbatohen. Pikërisht edhe në paragrafin e fundit,
në hyrjen e këtij dokumenti qëndron se ky material është për njohjen e të punësuarve

107

Përgjigje në pyetësorin e UE  Kriteret politike, faqe 182
Përgjigje në pyetësorin e UE  Kritere politike, faqe 185.
Ligji për drejtësinë e të miturve, teksti punues, projekt i Ministrisë s drejtësisë dhe UNICEF-it shkurt 2006.
110
Doracak për realizimin e kryerjes së masave alternative në qendrat për punë sociale në RM në përputhje me ndryshimet
aktuale në dispozitat penale- juridike, AP Enti për veprimtari sociale, shkurt 2006.
108
109
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nëpër qendra me risitë të cilat do të zbatohen lidhur me masat alternative.... Si aktivitet në
këtë drejtim është edhe këshillimi i mbajtur në Strugë, në korrik të vitit 2006, dedikuar
drejtorëve të qendrave. Nuk është për tu anashkaluar fakti se në nivelin e entit , janë të
dukshme aktivitetet dhe orientimi drejt fillimit përfundimtar të formimit të sistemit ose
përgatitjes në vendosjen e bazës mbi të cilën më vonë do të ndërtohen mekanizmat dhe do
të zbatohen masat alternative. Por, aktivizimi ose inicimi veç e veç, shpresojmë se nuk do
të çojë drejt introvertitetit, gjatë krijimit të politikave ose orientimit strategjik në nivel të shtetit,
pa transparencë dhe informim të organeve të tjera implementuese dhe , para së gjithash, të
opinionit, të cilët deri më tash nuk janë njoftuar e as janë informuar për këtë.
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KREU 3

REZULTATE NGA HULUMTIMI NË
TERREN ANALIZA E PYETËSORËVE
3.1. ANALIZA E PYETËSORËVE DEDIKUAR
PROKURORIVE THEMELORE PUBLIKE
Pasqyrë e shkurtër nga rregullativa ligjore. Si organ i ndjekjes penale,
prokurori publik , i cili po qe se vëren se janë plotësuar elementet themelore, përkatësisht
se janë plotësuar karakteristikat e veprës penale, ngre propozimakuzë në gjyq. Më
saktësisht, në bazë të materialit dëshmues të marrë gjatë procedurës parapenale dhe
hetimore bën kualifikimin juridik të veprës dhe e vë nën inkriminim të caktuar sipas Kodit
penal. Në kudër të propozimakuzës, përveç të dhënave për personin, përshkrimit të veprës,
vlerësimit se është fjala për kryerës fajtor, kualifikimit juridik, prokurori publik kërkon nga
gjykata që personin ta shpallë fajtorë dhe ta dënojë sipas ligjit. Prokurori publik mund të
kërkojë nga gjyqi shqiptimin e vërejtjes gjyqësore ose dënimit me kusht111. Kur zhvillohet
procedurë e shkurtuar , e kjo ndodh në rastet kur është fjala për vepra të kryera penale për
të cilat mund të shqiptohet dënimi me burg deri në tre vjet, prokurori publik mund të propozojë
shqiptimin e ndonjërës nga masat alternative (punë e gjithdobishme, ndërprerje me kusht e
zhvillimit të procedurës penale ose burg shtëpiak)112.
Gjithashtu, dispozitë tejet e rëndësishme nga legjislacioni ynë është edhe ajo e cila e
rregullon parimin e oportunitetit të prokurorit publik113. Sipas këtij parimi, prokurori publik
mund edhe ta shtyjë ose të heq dorë nga ndjekja nëse konsideron se zhvillimi i procedurës
nuk është e përshtatshme dhe nëse janë plotësuar kushtet e parapara ligjore. Është fjala
për kushte të cilat përcaktojnë se është kryer vepër penale për të cilën mund të shqiptohet
dënim me burg deri në 3 vjet ose dënim me të holla, të ekzistojë pëlqimi i të dëmtuarit,
kryerësit (ose ende të dyshuarit në këtë fazë), të jetë në pajtim me urdhërat e prokurorit
publik, të mënjanohen pasojat e dëmshme, të kompensohet dëmi dhe të realizohen obligimet
tjera. Në kuadër të këtyre obligime të tjera Ligji përmend disa: pagesën e shumës së
caktuar në dobi të buxhetit të shtetit ose të ndonjë institucioni tjetër ose, madje, për qëllime
humanitare, plotësimin e obligimeve të mbajtjes e të ngjashme. Prokurori publik mund të
heqë dorë nga ndjekja edhe në rastet kur do të vlerësohet se ekziston pendim i vërtetë,
kryerësi ka penguar krijimin e pasojave të dëmshme, ka kompensuar dëmin ose, nëse për
shkak të ekzistimit të rrethanave tjera të ngjashme, konstaton se sanksioni penal nuk do të
ishte adekuat për rastin konkret.114 Me rëndësi të veçantë, në këto raste, është që prokurori
publik e merr parasysh edhe dëshirën e viktimës (të të dëmtuarit), përkatësisht kërkon
pëlqim nga ai që të ndërmarrë ndonjërën nga këto masa (neni 145/1). Pikërisht kjo është në

111

Ligji për procedurë penale, neni 358.
Ligji për procedurë penale, neni 468, 469.
113
Ligji për procedurë penale, neni 145.
114
Ligji për procedurë penale, neni 146.
112
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korrelacion me qëllimin e ligjvënësit që gradualisht të përfshijë elemente të drejtësisë
restorative, me ç rast theksohet roli i viktimës. Kjo që u tha paraprakisht, në një farë mënyre
paraqet ndërmjetësim që si mundësi ligjore për zgjidhje jashtëgjyqësore të kontesteve,
ekziston në legjislacionet tjera, por jo edhe te ne, kur është fjala për materien penale. Në
rastin konkret, PP ka rolin e arbitrit/ndërmjetësuesit, i cili paraqet propozimin dhe verifikon
marrëveshjen të cilën do ta lidhin dhe nënshkruajnë, në praninë e tij, kryerësi dhe i dëmtuari.
Kjo mundësi ligjore ekziston edhe pas ngritjes së aktakuzës dhe si risi quhet ndërprerje me
kusht e procedurës penale.

Rezultate nga hulumtimi. Prej gjithsej 22 prokurori themelore publike në
Republikën e Maqedonisë, ishin realizuar 20 intervista. Intervistat qenë realizuar me
përfaqësues të prokurorive themelore publike në Gjevgjeli, Strumicë, Koçan, Kërçovë, Dibër
Kumanovë, Ohër, Veles, Shtip, Kriva Pallankë, Radovish, Sveti Nikole, Resnjë, Prilep, Tetovë,
Gostivar, Berovë, Kavadar dhe Shkup.
Pyetjet të cilave iu përgjigjën prokurorët, në aspektin tematik mund ti ndajmë në disa
pjesë, në të vërtetë, sipas praktikës momentale në propozimin e masave alternative, informimi
i prokurorëve publikë themelor me masat alternative, kushtet dhe mangësitë të cilat ekzistojnlë
sipas PTHP, e të cilat paraqiten si shkak për moszbatimin e masave, bashkëpunimi ndërmjet
organeve implementues, çështja e punës së gjithdobishme si masë e re alternative në
legjislacionin tonë dhe sipas rolit të opinionit ose bashkësisë në procesin e implementimit të
masave..

3.1.1. Propozimi i masave alternative. Sipas analizës së përgjigjece të
prokurorëve themelorë publikë, e në kontekst të praktikës së propozimit të masave alternative,
lirisht mund të themi se e njëjta nuk ekziston. Duke pasur parasysh mundësitë që i jepen
prokurorit publik në pajtim me LPP (neni 468 dhe 469) për të cilat folëm më lart në tekst,
prokurorët publikë në propozimakuzë nuk propozojnë llojin e sanksionit penal, por propozojnë
që personi të gjykohet dhe të dënohet në mënyrë përkatëse. Kjo do të thotë se prokurori
publik është kryesisht pasiv sa i përket marrjes së iniciativës së këtillë. Megjithatë, një
pakicë e prokurorëve publikë dhe zëvendësve të tyre të anketuar, deklaruan se në dy raste
është propozuar gjykimi dënimi me kusht me mbikëqyrje mbrojtëse dhe në një rast, puna e
gjithdobishme. Sipas përgjigjeve, shkaqet ishin detektuar në mosekzistimin e kushteve
teknike e materiale për zbatimin e suksesshëm të masave, posaçërisht të burgut shtëpiak.
Megjithatë, shtrohet pyetja se në përgjithësi prokurorët publikë a e kanë parasysh materien
e masave alternative në përgatitjet e tyre për paraqitjen e propozimakuzës , prandaj, sipas
kësaj, shkakun e veprimit të tyre inert duhet ta kërkojmë në mosnjohjen e materies, në
praktikën joekzistuese ose në mosekzistimin e mjeteve teknike për implementimin e masave.
Ishte befasi e dhëna që puna e gjithdobishme është propozuar në një rast për vepër
penale të kryer- vjedhje. Në të vërtetë PTHP në aktakuzë ka propozuar që personi i akuzuar
të punojë 40 orë punë të gjithdobishme, duke mos saktësuar se ku do të kryehet ajo. Me
këtë rast gjykata kompetente ka pranuar masën e propozuar, ma sjellë aktgjykim dhe ka
shqiptuar masë alternative115.

115

Megjithatë, në aktgjykim përpos numri të orëve, gjykatësi nuk ka konkretizuar se në cilin shërbim publik duhet të
dërgohet personi i dënuar. Mosekzistimi i shërbimeve publike konkrete, mënyra, ende jo e përpunuar në mënyrë
precize, zbatimit të masës të përmendur dhe mungesa e koordinimit ndërmjet institucioneve të tjera kompetente të
cilat duhet të përfshihen në procesin e realizimit të saj, janë pengesa të cilat pengojnë implementimin e kësaj mase
në praktikë, përkatësisht aktgjykimin e bëjnë të papërshtatshëm për realizim.
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Sa i përket masës dënim me kusht me mbikëqyrje mbrojtëse, përveç dy të anketuarve
të cilët pyetjes i janë përgjigjur pozitivisht, përfaqësuesit tjerë shkaqet për mospropozimin e
tij i shikojnë në mosekzistimin e lëndës së përshtatshme penale, përkatësisht nevojën e
shqiptimit të një mase të këtillë. Shkaqet për mospropozimin e masave alternative nga ana
PTHP për një numër të caktuar të të anketuarve, ishin në mosekzistimin e institucioneve
ose kapaciteteve kompetente, para së gjithash, në qendrën për punë sociale për kryerjen e
mbikëqyrjes së dënimit me kusht. Duke marrë parasysh se nuk ka mundësi për realizim, ata
nuk e propozojnë masën.
Sa u përket ndërprerjes me kusht të zhvillimit të procedurës penale, në bazë të një
pjese të përgjigjeve të marra është fituar përshtypje se një pjesë e vogël e të anketuarëve
nuk bëjnë dallim të qartë ndërmjet shtyrjes, përkatësisht heqjes dorë nga ndjekja penale
(sipas parimit të oportunitetit), nga njëra anë, dhe ndërprerjes me kusht të zhvillimit të
procedurës penale, nga ana tjetër, sepse të dy institutet mund të zbatohen nga të njëjtat
shkaqe: pëlqimi i të dëmtuarit, kryerësit, kompensimit të dëmit dhe mënjanimit të pasojave
të dëmshme, por në fazë të ndryshme të tërë procesit. Kështu, një pjesë e të anketuarëve
shfrytëzojnë parimin e oportunitetit, përkatësisht nëse ekziston pëlqim nga ana e të dëmtuarit,
si dhe gatishmëri që i akuzuari ta kompensojë dëmin116, aspak nuk paraqesin aktakuzë. Në
të vërtetë, i akuzuari obligohet (që ka qenë kriter i gjithëpranueshëm) të paguajë kompensim
të caktuar me para117 në dobi të shtetit ose të institucioneve të caktuara shëndetësore118.
Duke i pranuar pengesat objektive të cilat ekzistojnë në sistemin tonë juridik në periudhën
e realizimit të procesit të hulumtimit, për implementimin me sukses të masave të reja
alternative, pyetja: nëse ekzistojnë kushtet për shqiptim, sollën masë alternative do ta
propozonit?- kishte për qëllim që të shihet se sa PTHP-të janë të njoftuar dhe të përgatitur
që të kontribuojnë për zbatimin e tyre më të shpeshtë. Edhe përpos mundësisë ligjore,
numri më i madh i të anketuarve përmendën dënimin me kusht dhe vërejtjen gjyqësore, si
alternativa të mundshme.
Në këtë drejtim, e duke pasur parasysh mundësinë e PTHP që të paraqesë ankesë për
aktgjykimin dhe aktvendimin për vërejtje gjyqësore, për shkak të vendimit për sanksionet
penale (neni 380 i LPP), si në dobi, ashtu edhe në dëm të të akuzuarit, të anketuarit u
pyetën se për shkak të mospajtimit të tyre me sanksionin e shqiptuar a kanë ankimuar një
lloj të tillë aktgjykimi. Sipas përgjigjeve, një numër i vogël i të anketuarve, të pakënaqur me
dënimin e shqiptuar me kusht, kanë paraqitur ankesë për zëvendësimin e tij me dënim me
burg. Nga kjo mund të konkludohet se PTHP aspak ose rrallëherë e shfrytëzojnë të drejtën
të paraqesin mjet të rregullt juridik në dobi të të akuzuarit me të cilin hedhet poshtë aktgjykimi
në pjesën te sanksioni i shqiptuar.

3.1.2. Njohja dhe praktika. Edhe përpos qëndrimeve relativisht të ndryshme
te numri më i madh i pyetjeve, në mesin e prokurorëve publikë, ekziston vetëm pëlqimi se
masat alternative janë zëvendësim i mirë i dënimit me burg dhe të njëjtat mund ta realizojnë

116

117
118

Megjithatë, kishte edhe mendime , thënë më saktësisht qëndrim, se në shumë raste, qysh para ngritjes së
propozimakuzës, kryerësi i veprës penale dhe viktima (i dëmtuari) merren vesh ndërmjet veti (në Gostivar në 90% të
rasteve për të cilat mund të shqiptohet dënimi me burg deri në tre vjet , e më shpesh për fatkeqësi komunikacioni ku
ka lëndime trupore, vdekje ose dëme materiale), kështu që PTHP gjatë analizimit të punës dhe marrjes në pyetje të
viktimës edhe nuk e marrin parasysh në mënyrë serioze qëndrimin e saj, sepse prapëseprapë bëhet fjalë për organ
shtetëror, kompetent për të bërë ndjekjen dhe, para së gjithash për dënimin e personit të akuzuar, kurse viktima, në
shumë raste, e pengon dhe nuk e ndihmon zgjidhjen.
Më shpesh 10.000,00 denarë.
Majçin dom ose ndonjë organizatë tjetër humanitare.
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qëllimin e vet nëse i janë shqiptuar personit përkatës dhe se janë realizuar të gjitha
parakushtet e domosdoshme për implementimin e tyre edhe pse nga ajo që u tha më lartë,
ata nuk i zbatojnë.
Sa i përket njohjes së prokurorëve publikë për ekzistimin e strategjisë ose të iniciativës
qeveritare për implementimin me sukses të masave alternative, sipas përgjigjeve të
përmendura, thuaja se gjysma e të anketuarve, nuk janë të njoftuar, as të informuar për
çfarëdo qoftë iniciativash ose aktivitetesh. Të anketuarit tjerë deklaruan në mënyrë kategorike
se deri më tash një strategji qeveritare në këtë temë, as nuk është përgatitu as nuk është
miratuar.
Duke marrë parasysh faktin se personaliteti i kryerësit ka rëndësi të madhe me rastin e
propozimit të masës alternative, si lloj i sanksionit penal, e duke pasur parasysh përgjigjet
se masat alternative janë zëvendësim i mirë për dënimin me burg dhe mund ta arrijnë
qëllimin e sanksionimit, por edhe mosekzistimin e praktikës për propozimin e tyre, në kontekst
të verifikimit të një pasqyre më të tërësishme për njohjen e prokurorëve publikë me masat
alternative, ata u vunë në pozitë që ti përgjigjen pyetjes se çfarë njohurish u nevojiten për
personalitetin e kryerësit dhe veprën e kryer, që të propozojnë masa alternative. Sa i përket
kësaj, të anketuarit i përmendën rrethanat të cilat merren parasysh në përgjithësi gjatë
matjes së dënimit, e të cilat janë përfshira në KP, edhe atë: jeta e mëparshme e personit,
gjendja familjare dhe materiale, (mos)dënimi paraprak, sjellja gjatë kohëzgjatjes dhe pas
kryerjes së veprës, sjellja gjatë kohëzgjatjes dhe pas përfundimit të procedurës penale,
pesha e veprës si dhe mënyra e kryerjes së saj dhe ngjashëm. Personaliteti i kryerësit,
përkatësisht vetitë karakteristike dhe aftësia e tij që ta pranojë dhe ti përshtatet masës së
shqiptuar si dhe pendimi i shprehur për veprën e kryer, janë përmendur nga ana e 80% të të
anketuarve. Është karakteristike dhe e vlefshme për ta përmendur në mënyrë të veçantë,
përgjigja sipas së cilës, sjellja e kryerësit ndaj viktimës, duhet të merret parasysh gjatë
propozimit të masës.
Pikërisht sa i përket ndikimit të cilin duhet ta ketë viktima në marrjen e vendimit për
propozimin e masës konkrete alternative, pjesa më e madhe e të anketuarve, konsiderojnë
se viktima duhet të ketë rol të caktuar. Roli i viktimës, sipas PTHP shihet në rrethanat
vijuese: a e ka kompensuar dëmin i akuzuari, a i ka kërkuar falje viktimës, a ia ka falur
viktima, si dhe raporti ekzistues ndërmjet të akuzuarit dhe viktimës (nëse janë në marrëdhënie
të afërta fqinjësore).

3.1.3. Kushtet dhe mangësitë. Të anketuarit japin përgjigje të njëjta edhe në
pyetjen vijuese e cila kërkon të theksohen mangësitë ekzistuese për implementim të
suksesshëm të masave alternative. Përgjithësisht, ndonëse një pjesë e tyre distancohen
nga dhënia e përgjigjeve, para së gjithash, për shkak të mungesës së praktikës që të mund
të shihen realisht mangësitë, te pjesa më e madhe e përgjigjeve janë identifikuar mangësitë
vijuese: mungesa e mjeteve materiale, mungesa e kornizës ligjore, mungesa e vendosjes
institucionale, kuadri jo i edukuar.
3.1.3.a. Kapacitetet. Përherë, kur bëhet fjalë për aktivitete të reja të caktuara, për
zbatimin e veprimeve të caktuara dhe bartjen e përgjegjësive, është i domosdoshëm ekzistimi
i mjeteve (edhe atë jo vetëm të natyrës financiare) që të mund të realizohen qëllimet e
parapara. Pikërisht sa i përket ekzistimit të kapaciteteve institucionale, njerëzore dhe
materiale për implementimin e suksesshëm të masave alternative, ndërmjet prokurorëve
publikë nuk ekziston mendim i njëzëshëm se janë ndërtuar kapacitete përkatëse për
implementimin e masave alternative. Për një numër të madh të anketuarish ekzistojnë
kapacitete për implementimin e tyre. Kështu, përderisa një pjesë konsideron se nuk ka
kapacitet të mjaftueshëm njerëzor, përkatësisht kuadër kompetent për zbatimin e masave
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alternative, një pjesë tjetër mungesën e shikon në mosedukimin dhe joprofesionalizimin
për zbatimin e masave alternative. Dhe, gjithsesi, më të shumta janë mendimet të cilat
pengesën kryesore për mosfunksionimin e deritashëm të masave alternative e gjejnë në
bazën financiare,. Sa i përket kësaj, buxhetet e prokurorive publike nuk kanë zëre të veçanta
që do tu dedikoheshin masave alternative. Gjithashtu, mendim i njëzëshëm ishte edhe
qëndrimi se nuk ekziston zë i tillë buxhetor sepse PTHP nuk është kompetente në zbatimin
e masave alternative. Së këndejmi, financimi duhet ti bartet gjykatës.
Nga përgjigjet e këtilla mund të vërehet se mangësitë shihen, d.m.th. detektohen në
organet tjera, te ata kompetente për zbatim por jo edhe në suazat e kompetencave të veta.
Kjo nga ana tjetër çon në konkluzionin se prokurorët publikë nuk e shohin veten në
mekanizmin e praktikumit të masave alternative.
3.1.3.b. Bashkëpunimi. Sipas përgjigjeve, mund të vërehet se bashkëpunimi
ndërmjet prokurorëve publikë dhe gjykatësve për zbatimin e sanksioneve, qendrave për
punë sociale, bashkësisë lokale, nuk ekziston ose, atje ku ekziston, ai është në minimum.
Megjithatë, nuk guxon të anashkalohet fakti se përgjigjet negative janë rezultat i moszbatimit
të masave të reja alternative, por kur është fjala për dënimin me kusht ose, madje, për
vërejtjen gjyqësore, nuk ekziston kurrfarë koordinimi. Përmendet vetëm qendra për punë
sociale, kur është fjala për procedurë kundër të miturve, por ky është obligim ligjor, sepse
PTHP, sipas mendimit të marrë paraprakisht nga Qendra për personalitetin e personit të
mitur, vendos se a do të ngrejë aktakuzë ose jo. Involvimi, koordinimi i ndërsjellë,
bashkëpunimi, ndihma ose pjesëmarrja në aktivitetet e përbashkëta, nuk ekzistojnë. Kjo vë
në dukje faktin se edhe komunikimi bazë paraqet problem.
3.1.3.c. Edukimi. Kur është fjala për implementimin e suksesshëm të masave
alternative, përveç vendosjes materiale dhe normative, përkatësisht institucionale, është
theksuar edhe edukimi dhe profesionalizimi plotësues i kuadrit, si një nga parakushtet
plotësuese të cilat duhet të përmbushen. Pikërisht në këtë drejtim PTHP theksuan nevojën
e trajnimit. Edhe pse në një numër më të vogël, megjithatë gjashtë nga të anketuarit
konsiderojnë se PTHP-ve nuk u nevojitet trajnim plotësues me arsyetim se ata nuk kanë
ingerenca të rëndësishme në këtë sferë. Gjithashtu, katër prej tyre konsiderojnë se edhe
institucioneve tjera nuk u nevojitet trajnimi, përveç mjeteve materiale/kushteve. Megjithatë,
pjesa më e madhe pajtohet se nevojitet trajnim plotësues, i përbashkët për të gjitha
institucionet kompetente, duke inkuadruar gjykata, MPB, qendrat për punë sociale, i cili
duhet të përfshijë: shembuj të suksesshëm nga praktika e vendit dhe e huaj, ndarjen decime
të detyrave dhe të përgjegjësive te institucionet kompetente, vendosjen e mekanizmave
për zbatim. Njëri nga të anketuarit konsideron se nevojitet edukimi i cili do të orientohet kah
mësimi i metodave për vlerësimin e përshtatshmërisë së personalitetit të kryerësit, si kriter
subjektiv i cili duhet të merret parasysh gjatë propozimit dhe shqiptimit të masës alternative.

3.1.4. Puna e gjithdobishme. Përkundër pajtimit se nuk ekzistojnë baza/
parakushte për implementimin e suksesshëm të punës së gjithdobishme, e cila kryhet në
bashkësinë ku personi i dënuar ka vendbanim , përkatësisht vendqëndrim të përhershëm,
të anketuarit kanë mendime të ndryshme për parakushtet të cilat duhet të plotësohen që të
fillojë zbatimi i kësaj mase alternative.
Kështu, përgjigjet e të anketuarve mund ti klasifikojmë në disa grupe:
A. Kushtet lidhur me mosekzistimin e rregullativës nënligjore, me çka më së afërmi do të
rregullohej mënyra e zbatimit dhe të konkretizoheshin dhe ndaheshin kompetencat
dhe përgjegjësitë ndërmjet institucioneve kompetente;
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B. Kushtet lidhur me mbikëqyrjen, përkatësisht pasivitetin e qendrave për punë sociale
të cilat duhet të jenë aktorët kryesorë në procesin e zbatimit;
C. Kushtet lidhur me mosidentifikimin e institucioneve publike dhe shërbimeve publike të
cilat do ti pranonin personat e dënuar si edhe nevojat e paidentifikuara për kryerjen e
punës së gjithdobishme;
Ç. Kushtet që janë të lidhura me mentalitetin e qytetarëve, përkatësisht vetëdijen dhe
mosinformimin e tyre;
Gjatë propozimit dhe shqiptimit të masave alternative, kriteret objektive dhe subjektive
lidhur me kryerësin dhe veprën penale, janë paraparë me ligj. Kjo do të thotë se plotësimi i
tyre është imperativ. Kështu, përderisa plotësimi i kritereve objektive (personi i akuzuar të
jetë për herë të parë kundërvajtës dhe lartësia e dënimi të veprës së kryer të jetë deri në tre
vjet) është i pakontestueshëm, shtrohet pyetja se në çfarë mënyre bëhet vlerësimi i
personalitetit të personit të dënuar, si kriter subjektiv, gjatë përcaktimit të përshtatshmërisë
së tij, që ti shqiptohet masa punë e gjithdobishme.
3.1.4.1. Personaliteti i kryerësit. Lidhur me njohuritë me të cilat disponojnë PTHP
gjatë njohjes së personalitetit të kryerësve të veprave penale, qëllimi ishte që të shqyrtohet
se a bie në kontakt dhe PTHP me personin (në cilën pjesë të procedurës penale). Kështu,
sipas përgjigjeve të ofruara, burimet e njohurive mund të ndahen në burime të drejtpërdrejta
dhe të tërthorta:
ü

Në burime të tërthorta numërohen fletëparaqitja penale, evidenca ndëshkimore e
gjykatave, raportet e qendrave për punë sociale, por vetëm kur është fjala për kryerës
të mitur të veprave penale.

ü Si burime të drejtpërdrejta për të fituar njohuri për personalitetin e personit të akuzuar
përmenden: deklaratat e vetë personit të akuzuar, të dëshmitarëve dhe të personit
të dëmtuar.
Është e qartë se njohuritë e pakta që i disponon PTHP, mungesa e komunikimit me
organe të tjera për të marrë informata dhe profilimin e personalitetit të kryerësit (personit të
akuzuar), posaçërisht (mos)bashkëpunimi me qendrat për punë sociale edhe në rrethana
të tjera (përveçse për të mitur) për të marrë këshilla profesionale dhe informata, gjatë
vlerësimit të profilit të personit, flasin padyshim se PTHP aspak nuk i ka ndryshuar mënyrën
dhe metodat e punës, në përputhje me ndryshimet që i imponojnë masat alternative dhe
legjislacioni ekzistues. Hendikepi i këtillë është vetëm vërtetim se PTHP as që munden, me
një mënyrë të këtillë të punës, të marrin pjesë në propozimin e masave alternative sepse
me këtë nënkuptohet një rol më aktiv i PTHP në vlerësimin e rasteve kur, për cilin kryerës
dhe për çfarë vepre, cilën masë alternative tia propozojë gjyqit
3.1.5. Ndërgjegjja publike. Përgjigje interesante janë dhënë në pyetjen si e shohin
PTHP-të rolin e bashkësisë në zbatimin e punës së gjithdobishme. Kështu, përderisa një
pjesë e të anketuarve shfaqin mosbesim dhe skepticizëm në pranimin dhe në dhënien e
përkrahjes nga bashkësia, posaçërisht nga mjedisi primar, të tjerët mendojnë se bashkësia
ka rol primar në risocializimin e personit si qëllim kryesor i sanksioneve penale dhe
posaçërisht e theksojnë ndikimin e saj primar në këtë proces. Megjithatë, një pjesë
distancohen duke theksuar se për shkak të mosimplementimit të tyre, vështirë që mund të
flitet për vetë masat alternative si dhe të parashikohet qëndrimi i bashkësisë gjatë zbatimit
të tyre.
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Pikërisht lidhur me atë që u tha më lartë, në të shumtën e rasteve PTHP deklaruan se
nevojitet të rritet ndërgjegjja publike te qytetarët, të njoftohen me qëllimet, me mënyrat e
zbatimit dhe me rolin që e ka bashkësia në implementimin e suksesshëm të masave
alternative. Vetëm në dy raste ishte theksuar se qytetarët nuk duhet të njoftohen me masat
alternative , duke argumentuar se ndërgjegjja publike vështirë ndryshohet, përkatësisht se
ato masa (veçanërisht puna e gjithdobishme) më shumë do ti stigmatizojë personat të cilët
e zbatojnë, pikërisht për shkak të raportit të popullatës ndaj tij .119
Derisa numri më i madh i të anketuarve konsiderojnë se mediumet elektronike, para së
gjithash nëpërmjet emisioneve edukative, janë mënyrë/mjet kryesor për ti njoftuar dhe
informuar qytetarët, pjesa tjetër si burime për ngritjen e ndërgjegjes publike i numërojnë
edhe materialet e shtypura, broshurat si dhe tribunat publike. Si plotësim ishte theksuar se
do të ishte shumë më profesionale dhe më e dobishme po qe se edukimin dhe informimin e
popullatës e bëjnë persona profesionalë, të përfshirë drejtpërdrejtë në procesin e
implementimit. Kjo rrjedh nga fakti që disa nga të anketuarit nuk i besojnë saktësisë së asaj
që paraqitet nëpërmjet mediumeve.

KONKLUZIONI
Ndonëse në mënyrë joformale e ndoshta edhe me pavetëdije, megjithatë, prokurorët
marrin pjesë në krijimin e politikës dhe ndërtimin e praktikës në zbatimin e mënyrave
alternative të veprimit, qëllimi i të cilave është që ti iket burgosjes, shkaktimit të dëmit
shtesë dhe izolimit të kryerësve të caktuar të veprave penale. Pikërisht nëpërmjet zbatimit
të parimit të oportunitetit, roli i prokurorëve publikë, deri diku është ndryshuar. Kjo shihet
edhe në faktin që, në raste të këtilla, prokurorët publikë në një farë mënyre gjykojnë dhe
me këtë i shmangen ose e shtyjnë zhvillimin e procedurës penale ose dënojnë dhe caktojnë
që kryerësi i veprës penale të paguajë një shumë të caktuar të hollash në interes të ndonjë
organizate shëndetësore ose humanitare. Ngjashëm me këtë të fundit është edhe dënimi
i kryerësit të veprës penale nëpërmjet kompensimit ose restituimit të viktimës. Nga kjo
mund të thuhet se prokurori publik në njëfarë forma ka funksionin e gjykatësit.
Ndërkaq, sa i përket zbatimit të masave alternative gjatë procedurës, aktiviteti i
prokurorëve publikë është vënë në nivel të palakueshëm, përkatësisht, në të vërtetë nuk
mund të thuhet se në këto situata prokurorët publikë kanë ndonjë rol. Kjo del nga ajo se
prokurorët publikë (përpos në situata të jashtëzakonshme kur kanë propozuar dënim me
kusht) gjatë paraqitjes së propozimakuzës, nuk propozojnë ndonjë lloj sanksioni penal. Me
këtë rast, nuk bëhet vlerësimi i personit (të akuzuar për vepër penale) nënkuptim të vlerësimit
të profilit të personit, për të cilin do të ishte e mundshme, nëse propozojnë, që gjykata të
shqiptojë masë alternative. Gjithashtu, rëndom ndodh që ata të mos dorëzojnë ankesë
rreth aktgjykimit, në rastet kur kanë propozuar masë alternative, kurse gjykata ka

119

Në këtë kontekst do të vëmë në pah edhe qëndrimin (ndonëse e marrim si përjashtim) njohja e masave alternative
supozon edhe njohje e të dhënave personave të dënuar përkatësisht nevojën që ato të shpallen publikisht sepse në atë
mënyrë do të veprohet në mënyrë preventive. Kjo në masë të madhe flet për të menduarit se shkaktimi i turpit është mjet
preventiv që as për së largu nuk është rrethanë e afërt e masave alternative dhe që tentohet të arrihet më to.
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Shqiptuar dënim. Nga kjo del edhe roli tradicional i prokurorit që të akuzojë dhe të përpiqet
që gjykata ta dënojë personin. Në shumë pak raste mbajnë llogari për nevojat e vërteta të
viktimës. Përveç rolit themelor të paraparë në ligj, nevojat e viktimës nuk janë reflektuar
nëpërmjet aktiviteteve të prokurorëve publikë, gjatë formimit të pasqyrës së plotë, në rastin
e propozimit të masës alternative.
Përveç praktikës joekzistuese sa i përket propozimit të masave alternative, ndonëse ky
organ duhet të ketë rol të rëndësishëm në sistemin e implementimit të masave alternative,
nuk ka njohuri për rolin e vet dhe aktivitetet konkrete. Prokurorët publikë nuk janë të informuar
as për aktivitetet që i ndërmarrin qeveria, ministritë dhe institucionet përkatëse, që tregon
se nuk ekziston komunikim dhe këmbim informatash dhe bashkëpunim e cila do të jetë e
domosdoshme në të ardhshmen. Pikërisht sa i përket bashkëpunimit, prokurorët publikë,
përpos me qendrat për punë sociale dhe shfrytëzimit të shërbimeve të tyre ( dhe kjo vetëm
në rastet me të miturit), nuk kanë bashkëpunim me institucione të tjera, ndonëse kanë
mundësi ligjore që ti shfrytëzojnë shërbimet e tyre.

3.2. ANALIZË PYETËSORËVE DEDIKUAR
GJYKATAVE THEMELORE
Pasqyrë e shkurtër nga rregullativa ligjore. Përpos rolit veçanërisht të
rëndësishëm të prokurorit publik, në fushën e aktiviteteve që do të thoshin deinstitucionalizim
dhe shmangie e procedurës ose burgosjes në kontekst të mënyrave alternative të veprimit,
gjykatës e ka sfidën dhe përgjegjësinë gjatë sanksionimit. Në këtë rol të vetin, gjykata orvatet
që përmes sanksioneve të kënaqë shumë kushte të tjera, përkatësisht, të dënojë për veprën
e kryer, të burgosë, të bëjë vërejtje, të rehabilitojë ose risocializojë, të mbajë llogari si për
kryerësin ashtu edhe për të dëmtuarin, për ngadhënjimin e drejtësisë e të ngjashme.
Përveç përcaktimit themelor se kryerësve të veprave penale u shqiptohet dënimi i
përcaktuar me ligj, në raste të veçanta gjykata dënimin e përcaktuar me ligj mund ta zbusë.120
Gjatë matjes së dënimit gjykata merr parasysh rrethana të ndryshme, përkatësisht,
karakteristika, për shembull, shkallën e përgjegjësisë penale, motivet dhe rrethanat nën të
cilat është kryer vepra, jetën e mëparshme të kryerësit, gjendjen e tij familjare dhe materiale/
pronësore, peshën e veprës penale, shkeljen e bërë, pasojat nga kryerja e veprës ndaj
kryerësit, se si ndikojnë të njëjtat te ai, nevojat për risocializimin e tij e ngjashëm121. Sipas
kësaj, edhe nëse ekzistojnë rrethana veçanërisht lehtësuese, gjykata mund të shqiptojë
edhe dënim më të ulët se ajo që është paraparë me ligj.122 Megjithatë, edhe në këto raste
ligji parasheh garanci lidhur me atë se cili dënim, në çfarë mase, mund të zbutet123, madje
edhe kryerësin ta lirojë nga dënimi. Të tilla janë situatat kur gjykata mund ta lirojë nga
dënimi personin deri në përfundimin e procedurës penale nëse është fjala për vepra për të
cilat ligji parasheh shqiptimin e dënimit me të holla ose dënimit me burg deri në tre vjet, kur
personi do ti kompensojë pasojat e dëmshme, dhe me rëndësi të veçantë është që të
ekzistojë pëlqim i të dëmtuarit.124
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Me Kodin penal janë përcaktuar rregullat e veprimit të gjykatës në rastin e shqiptimit të
ndonjërës nga masat alternative. Megjithatë, me Ligjin për procedurë penale është përcaktuar
se ndaj propozimit të paraqitur të prokurorit publik (paditësit të autorizuar) për shqiptimin e
masës alternative (neni 468 i LPP), gjykata mund të marrë vendim për të njëjtat pa mbajtjen
e shqyrtimit kryesor me ç rast kuptohet se, doemos të ruhen kriteret kur merret aktgjykimi ,
pa mbajtjen e shqyrtimit kryesor. Me këtë rast gjykatësi, nëse prokurori pajtohet me mënyrën
e këtillë të zhvillimit të procedurës dhe marrjen e vendimit të këtillë, gjykata do të sjellë
aktgjykim me të cilin do të shqiptojë masë alternative.
Rezultatet e hulumtimit. Prej gjithsej 27 gjykatave themelore në Republikën e
Maqedonisë, u realizuan 24 intervista me përfaqësuesit e gjykatave themelore të Tetovës,
Gostivarit, Kërçovës, Shkupit 1 dhe Shkupit 2, Resnjës, Ohrit, Krushevës, Velesit, Vinicës,
Gjevgjelisë, Dellçevës, Kavadarit, koçanit, Kratovëes, Kriva Pallankës, Kumanovës,
Negotinës, Radovishit, Sveti Nikoles, Strumicës dhe Berovës. Nga përfaqësuesit e
intervistuar, 8 ishin kryetarë të gjykatave themelore dhe 16 ishin gjykatës penalë.
Sipas analizës së intervistave të bëra, gjendja momentale me zbatimin e masës alternative
punë e gjithdobishme dhe dënim me kusht me mbikëqyrje mbrojtëse, vë në dukje faktin se,
edhe pse të pazbatuara, mund të thuhet se gjykatësit kanë njohuri të përgjithshme për të njëjtat
dhe përgjithësisht kanë vullnet ti zbatojnë edhe pse ekzistojnë mangësi të mëdha dhe nuk janë
plotësuar një numër i madh parakushtesh, të cilat do ti vështrojmë më poshtë në tekst.
Në shqiptimin e masave alternative ekziston praktikë për dënimin me kusht dhe vërejtjen
gjyqësore. Shkak për zbatimin e vetëm këtyre masave është se nuk kërkojnë angazhime
plotësuese të organeve tjera, nuk kërkojnë aktivitete të bashkësisë, nuk kanë mekanizma
mbikëqyrës ose mekanizma të kontrollit, edhe pse do të duhej të ekzistonte e gjithë ajo që
u tha qëparë. Kjo shpie në qëndrimin se proceset e risocializimit ose të përmirësimit të
sjelljes vështirë mund të shihen/vërtetohen, pavarësisht se ekziston ose nuk ekziston
përmirësim i sjelljes, të kuptuarit e veprës së kryer që e ka shkaktuar ajo e ngjashëm.
Përkatësisht, nuk ka informatë kthyese në gjykatë për atë se vendimi përkatës është efikas
ose jo. Befasi ishte njohuria se nga repertori i masave alternative, në Gjykatën themelore të
Prilepit dy masa të punës së gjithdobishme125, në Gjykatën themelore të Kriva Pallankës
një dënim me kusht me mbikëqyrje mbrojtëse126 dhe në Gjykatën themelore Shkup 1 në një
rast është shqiptuar masa ndërprerje me kusht e zhvillimit të procedurës penale.
Nga pyetjet të cilave u janë përgjigjur gjykatësit, u koncipuan disa aspekte edhe atë, u
përcaktuan kushtet për shkak të të cilave nuk zbatohen masat alternative dhe mangësive të
cilat, sipas gjykatësve, ekzistojnë për moszbatimin e tyre. Në vazhdim,pyetje të posaçme iu
kushtuan punës së gjithdobishme dhe dënimit me kusht me mbikëqyrje mbrojtëse.

3.2.1. Kushtet dhe mangësitë. Prapavija e praktikës joekzistuese të shqiptimit,
e me këtë edhe të zbatimit të masave alternative, gjykatësit e shohin në mosekzistimin e
kushteve, mjeteve, mekanizmave të organizimit, profesionalizimit dhe aftësimit për zbatimin
e tyre dhe të mosekzistimit të mbikëqyrjes së zbatimit. Thonë se shumë lehtë është të
shqiptohen, por çfarë efekti do të ketë shqiptimi kur i njëjti nuk ka mundësi të zbatohet.
125
126

Që të dyja masat u shqiptuan në vitin 2006.
Në vitin 1995 prej gjithsej 2463 aktgjykimeve vetëm në 4 ka qenë e shqiptuar mbikëqyrja mbrojtëse, në vitin 1998 prej
gjithsej 2347 dënimeve me kusht vetëm në 4 raste ka qenë i shqiptuar dënimi me kusht me mbikëqyrje mbrojtëse, në
vitin 1999 prej gjithsej 2648, dënimi me kusht me mbikëqyrje mbrojtëse ka qenë i shqiptuar në 3 raste, kurse në vitin
2000 prej gjithsej 2440 dënimeve me kusht, në 5 raste ka qenë i shqiptuar dënimi me kusht me mbikëqyrje mbrojtëse.
Dragi Celevski, Dënimi me kusht me mbikëqyrje mbrojtëse,- Eliminimi i pengesave për implementimin praktik të
dënimit me kusht me mbikëqyrje mbrojtëse, Qendra ndërkombëtare për aktivitete preventive dhe zgjidhjen e konflikteve,
faqe 34, Shkup, 2002.
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Rezultatet tregojnë se momentalisht nuk ekzistojnë kushte për implementimin e masave
alternative. Sa u përket kushteve, sipas përgjigjeve të dhëna nga gjykatësit, të njëjtat mund
të ndahen në disa nivele: në nivelin e rregullativës nënligjore, në nivelin e vendosjes
organizative, në nivelin e kapaciteteve dhe në nivelin e njohjeve dhe pranimit të masave
alternative.
Pikërisht këtu ne do të shtonim se është e domosdoshme të ndryshohet roli i gjykatësit
dhe metoda e punës së tij. Në të vërtetë, masat alternative kërkojnë një qëndrim shumë
aktiv të gjykatësit në tërë rrjedhën e procedurës, si gjatë shqiptimit, ashtu edhe në procesin
e zbatimit. Flasim për masa për të cilat nevojitet përkushtim, profesionalizëm, aktivitet dhe
kreativitet i madh, nëse insistojmë të zbatojmë një sistem i cili do të qëndrojë në bazë
solide, kurse këtë e shohim pikërisht në vendosjen dhe rolin (dhe pse jo vetëm në atë) e
gjykatësit/gjykatëses.
3.2.1.a. Rregullativa nënligjore. Edhe pse masat alternative me ligj janë rregulluar
në Kdin penal dhe në Ligjin për zbatimin e sanksioneve, megjithatë, si një nga kushtet më
të rëndësishme, të domosdoshëm për zbatimin efikas të masave alternative, është ekzistimi
i rregullativës nënligjore. Përkatësisht nevojitet ekzistimi i udhëzimeve, rregulloreve dhe
doracakëve të tjerë me çka do të rrumbullakohej korniza e cila do ta bënte të mundshëm
zbatimin praktik të masave të këtilla. Në të vërtetë, të gjithë gjykatësit e intervistuar127
deklaruan pa përjashtim se nuk ekziston rregullativë nënligjore, nuk dinë se a janë ose
nuk janë të informuar, se Qeveria përgatit ndonjë strategji ose se, në përgjithësi, a ekziston
ndonjë iniciativë e cila do ta aktualizonte dhe rregullonte në mënyrë të hollësishme këtë
materie128.
3.2.1.b. (Mos)vendosja organizative. Gjithashtu, u theksua vendosja
momentalisht jo përkatëse, përkatësisht mosekzistimi i vendosjes organizative. Në të vërtetë,
sipas përgjigjeve të gjykatësve, në suazat e qendrave për punë sociale nuk ekzistojnë
seksione të cilat do të jenë kompetente dhe të trajnuara për zbatimin e masave, edhe pse
me Ligjin129 është përcaktuar se seksione të këtilla duhet të formohen. Seksionet dhe kuadrot
e këtilla janë të domosdoshëm për zbatimin e masave në praktikë.
Me rëndësi të veçantë u theksua problemi me mekanizmat e mbikëqyrjes dhe të kontrollit
të cilat do të duhej të ekzistonin pikërisht në suazat e këtij organi. Në të vërtetë, për gjykatësit
përgjigja që mungon i dedikohet pyetjes se cili është organi kompetent që do ta zbatojë dhe
si do të zbatohet kjo mbikëqyrje, cili kujt do ti përgjigjet dhe kush cilin do ta informojë për
punën e vet. Edhe pse sipas KP është përcaktuar në mënyrë të qartë se cili është organ
mbikëqyrës për masën konkrete, megjithatë, mekanizmi i zbatimit të mbikëqyrjes, por edhe
i informimit të organeve të tjera, si dhe ndërmarrja e masave në këtë kontekst, nuk është i
njohur dhe u shtrua si moment brengosës. Më saktë, gjykatësit në pjesën më të madhe e
theksuan këtë problem si shkak se pse ata nuk i shqiptojnë këto masa. Disa gjykatës
konsideruan se , edhe pse nuk ekziston një mekanizëm i zhvilluar për zbatim, prapëseprapë,

127

Vetëm në një përgjigje qe theksuar se QPS kanë rregullativën e vet, më saktë se kanë rregullore, por informata më të
hollësishme nuk ishin dhënë. Kjo përgjigje më shumë dukej si supozim se një deklaratë e sigurt.
Në këtë kontekst ishte edhe deklarata e një gjykatësi se ligjet miratohen pa mos i informuar, e para së gjitha, pa mos
i konsultuar vetë praktikuesit- gjykatësit. Kritika e këtillë i drejtohet mu ligjvënësit, jo vetëm për mungesën e komunikimit
gjatë hartimit të kornizës juridike për masat alternative, por në përgjithësi gjatë nxjerrjes së ligjeve.
129
Gjykatësit flitnin për nenin 226 të ligjit për zbatimin e sanksioneve (LZS) sipas të cilit duhet të formohet organi/
seksioni i tillë.
128
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doemos duhet të fillohet me shqiptimin e tyre. Kjo do të sjellë rritjen e numrit të tyre në atë
masë sa që do të jetë e domosdoshme që shteti përfundimisht, të krijojë kushte për zbatimin
e tyre. Është e qartë se për këta gjykatës nevojitet ti bëhet presion shtetit që të ndërmarrë
masa, të fillojë ti plotësojë obligimet e marra me ligj, të cilat i kanë nxjerrë vetë, me qëllim
që gjykatësit të mund ta kryejnë funksionin e vet. Në këtë mënyrë do të mund të ndikohej
që politika ndëshkimore ta kalojë pragun dhe ta zgjerojë repertorin e sanksioneve të
përdorshme ( e jo vetëm të shkruara) dhe të mund të realizohen qëllimet të cilat me këto
masa mundet dhe duhet të realizohen130.
Nga përgjigjet e gjykatësve vërehet se ata kanë aluduar në një mekanizëm jashtë gjykatës,
më saktë, i theksuan qendrat si bartëse themelore të këtij funksioni që mungon dhe si një
nga shkaqet më të rëndësishme për mosshqiptim. Qëndrimi për hedhjen e përgjegjësisë
ndonjë organi tjetër është zgjidhje përkatësisht arsyetim shumë e lehtë, kurse lidhur me
këtë menjëherë shtrohet pyetja se çka ndodhë me gjykatësin për zbatimin e sanksioneve.
Në të vërtetë, në shumicën e gjykatave themelore janë emëruar/caktuar gjykatës për zbatimin
e sanksioneve. Në disa gjykata këta janë gjykatës të veçantë, në disa këta janë gjykatës të
cilët përveç funksionit klasik të gjykatësit e kanë edhe këtë- funksion të gjykatësit për zbatimin
e sanksioneve (kjo veçanërisht ka të bëje me gjykatat më të vogla themelore), në disa ky
funksion është në fushën e punës së kryetarit të gjykatës themelore. Nga kjo del se në një
numër më të madh gjykatash, gjykatësi për zbatimin e sanksioneve, si funksion i veçantë,
nuk ekziston, por është i kombinuar me funksionin e gjykatësit. Megjithatë, edhe atje ku
ekziston, i njëjti nuk është përpunuar. Nga kjo del se, shikuar formalisht, në gjykata ka
organ i cikli do të duhej të ishte kompetent për zbatimin e një pjese të masave alternative,
por funksioni i tij nuk është diferencuar ende në mënyrë të qartë, e kësisoj edhe i padobishëm
në këtë drejtim. Në pajtim me LZS është paraparë që gjykatësi për zbatimin e sanksioneve
të bashkëpunojë me QPS gjatë zbatimit të masave alternative.
3.2.1.c. Kapacitetet. Është e kuptueshme se nëse masat alternative sendërtohen
në praktikë, do të nevojiten mjete plotësuese për efektuimin e tyre. Nga përgjigjet e gjykatësve
u vërejt se kur është fjala për mjetet, mendohet për mjete financiare. Megjithatë, ky është
vetëm një aspekt i cili u mor parasysh. Këtu bëjnë pjesë edhe resurset njerëzore,
institutucionale, materiale dhe financiare. Konkluzion i përgjithshëm i cili mund të nxirret
nga përgjigjet, është se kryesisht, gjykatat disponojnë një numër të mjaftueshëm resursesh
njerëzore dhe nuk mungojnë resurset institucionale. Por, sa u përket resurseve materiale,
përkatësisht financiare, gati të gjitha përgjigjet vunë në pah atë se momentalisht ato nuk
ekzistojnë edhe pse janë të domosdoshme për zbatimin e drejtë të këtyre masave. Në të
vërtetë, përveç financave, gjykatësve nuk u mungon ndonjë gjë tjetër. Në disa nga përgjigjet
u paraqitën edhe mendime se ekzistimi i kapaciteteve është çështje politike dhe se qeveria
duhet të sigurojë kushte dhe mjete, përkatësisht instrumente që të ndryshojë gjendja. Krahas
momentit të financave, gjykatësit u përgjigjën se buxhetet gjyqësore nuk ndajnë mjete për
masat alternative. Vetëm në një rast, përkatësisht vetëm një gjykatës theksoi se ndarja e
mjeteve nga buxheti gjyqësor për masat alternative, nuk është e nevojshme, duke marrë
parasysh se gjykatat vetë i shqiptojnë masat si edhe të gjitha sanksionet tjera. Kjo aludon
në faktin se çështja financiare do të duhej të kërkohej te organet tjera, përkatësisht te ato që
janë kompetente për zbatim.

130

Një iniciativë e këtillë ka ekzistuar edhe te gjykatësi nga Gjykata themelore Pril, i cili ka shqiptuar masën punë e
gjithdobishme, duke ditur se momentalisht nuk ekzistojnë kushte e as organe për implementimin e tyre..
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Nga kjo që u tha më lartë, del se e vetmja gjë që mungon , në kuadër të gjykatës, janë
mjetet financiare, edhe pse është e paqartë pikërisht pyetja se në çfarë drejtimi do të
shfrytëzoheshin këta mjete.
3.2.1.ç. Bashkëpunimi. Sa i përket gjendjes momentale të bashkëpunimit ndërmjet
organeve (gjykatësit për zbatimin e sanksioneve, Qendrave, Drejtorisë për zbatimin e
sanksioneve dhe vetadministrimit lokal) në temën e masave alternative, gjykatësit deklaruan
se nuk ka bashkëpunim, duke marrë parasysh faktin se nuk janë shqiptuar. Por, në përgjithësi,
lidhur me bashkëpunimin, gjykatësit kishin qëndrime mjaft të ndryshme. Kështu , në rajone
të caktuara gjyqësore, 75% të të anketuarve konsideronin se bashkëpunimi ekziston, kurse
për 25% të të anketuarve bashkëpunimi mungon krejtësisht. Madje edhe ata të anketuar, të
cilët deklaruan se ka bashkëpunim, 20% e tyre vunë në dukje se i njëjti nuk është në nivel
të kënaqshëm. Në 26% të përgjigjeve të dhëna pohuese sipas të cilave bashkëpunimi u
klasifikua si i mirë, gjykatësit saktësuan se megjithatë, i njëjti ka të bëjë me çështjen e të
miturve, e personave të rritur që kanë problem me alkoolin, drogën dhe për rastet e dhunës
familjare, që do të thotë se bashkëpunimi u dedikohet kategorive të caktuara dhe sipas
nevojës, por nuk paraqet praktikë.
Duke marrë parasysh faktin se deri më tash nuk janë shqiptuar masa alternative, është
gjë normale që në këtë sferë të mungojë bashkëpunimi tërësisht. Nga kjo del se nevojitet
përpjekje plotësuese që bashkëpunimi ndërmjet këtyre dy organeve, pavarësisht sa është
i mirë, të përparojë. Duke marrë parasysh se në një të ardhme të afërt do të fillojë zbatimi
edhe i këtyre masave, bashkëpunimi i tyre doemos të forcohet, përkatësisht të zhvillohen
komunikimi dhe bashkëpunimi.
Sa i përket bashkëpunimit me vetadministrimin lokal, gjykatësit deklaruan se nuk ekziston
bashkëpunim në asnjë nivel. Pasqyra e përgjithshme vë në dukje se vetadministrimi lokal
është plotësisht i përjashtuar nga puna e gjyqësisë (përveç kur paraqitet si palë të kontest,
që është jashtë fushës së kësaj teme) dhe, me siguri, plotësisht i painformuar për praktikën
gjyqësore dhe për politikën ndëshkimore, për të priturat dhe për rolin e tij që duhej ta kishte
ose, thënë më mirë, që duhet ta ketë në të ardhmen, pikërisht në kontekst të masave
alternative. Gjithashtu, në një rast u paraqit qëndrimi se vetadministrimi lokal është krejtësisht
indiferent ndaj punës së gjykatës.
Sa i përket bashkëpunimit ndërmjet gjykatësve dhe Drejtorisë për zbatimin e sanksioneve,
në numrin më të madh të rasteve (55% të të anketuarve ) u tha se nuk ekziston bashkëpunim.
Sipas të tjerëve, bashkëpunimi zhvillohet pa probleme, por në 15% të përgjigjeve,
bashkëpunimi nuk realizohet në nivelin e drejtpërdrejtë me gjykatësin gjykues, por në nivel
të kryetarit të gjykatës-Drejtori ose gjykatësit për zbatimin e sanksioneve- Drejtori. Nga
aspekti i masave alternative, duke marrë parasysh se deri më tash nuk janë shqiptuar, e as
që është e mundshme që të ekzistojë bashkëpunim. Është interesante e dhëna që sipas
praktikës së deritashme, gjykatësi gjykues nuk kontakton drejtpërdrejtë me Drejtorinë, por
ka ndërmjetës që në kontekst të masave alternative mund të vë në dukje mekanizmin
ekzistues (raportin gjykatës gjykues - gjykatës për zbatimin e sanksioneve - Drejtori), që
duhet të përpunohet rishtazi.
3.2.1.d. Njohja dhe pranimi i masave. Sa u përket njohjeve për masat alternative
dhe informimit të gjykatësve për të njëjtat, përveç dispozitave ligjore (KP, LPP dhe LZS) dhe
disa këshillimeve atyre nuk u është dërguar asgjë, nuk janë informuar për të njëjtat, e as që
ka pasur ndonjë aktivitet në drejtim të edukimit, informimit dhe trajnimit. Megjithatë, nga
përgjigjet e gjykatësve mund të fitohet një pasqyrë se ekzistojnë njohuri të përgjithshme,
veçanërisht kur është fjala për llojet e veprave penale, për të cilat, masat e këtilla mund të
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shqiptohen. Në të vërtetë, sipas përgjigjeve, sa i përket llojit të veprës penale, duket të
bëhet fjalë për vepra penale më të lehta, për vepra të cilat mbahet procedurë e shkurtër,
për shembull rrahje, ndeshje komunikacioni, vjedhje, për vepra për të cilat shqiptohet dënime
burg deri në tre vjet. Sa u përket kryerësve, ata duhet të jenë kundërvajtës për herë të
parë131. Sa i përket as se a do të shqiptonin masë alternative, si sanksion të pavar, ose do
ta kombinonin edhe me dënime të tjera, përgjigjet ishin të ndryshme. Për disa gjykatës,
këto masa do të mund të shqiptoheshin vetëm si sanksione unike, për të tjerët mund të
kombinohen, megjithatë, për shumicën e gjykatësve vendimi se a do të shqiptohen si unike
ose do të kombinohen me masa dhe dënime të tjera, varet nga rrethanat përkatësisht nga
çdo rast i veçantë.
Në kuadër të pyetësorit dedikuar gjykatësve, u shtrua edhe pyetja se a do të shqiptonin
masë alternative, në rastin kur prokurori publik do të propozonte lloj tjetër të sanksionit.
Sipas përgjigjeve, është qëndrim i përgjithshëm se gjykatësit kanë liri të plotë të vendosin
edhe atë, në mënyrë plotësisht të pavarur lidhur me llojin e sanksionit. Përgjigjet ishin të
tipit ne jemi të lirë dhe të pavarur krejtësisht në vlerësim, PTHP mund të kërkojë, por unë
vendos, PTHP nuk guxon të përzihet, PTHP nuk më obligon. Përgjigjet e këtilla dukeshin
mjaft defanzive, sikur çështja ta prekte pavarësinë dhe sovranitetin e gjykatësit. Megjithatë,
kishte edhe disa përgjigje sipas të cilave gjykatësit e marrin parasysh edhe kërkesën e
PTHP, e peshojnë dhe atëherë vendosin dhe ,nëse shohin se kërkesa e PTHP është me
bazë, ata e pranojnë. Disa përgjigje kishin të bënin me atë që PTHP në të vërtetë, nuk
propozojnë llojin e sanksionit (ose kjo ndodh shumë rrallë), por kërkojnë që i akuzuari të
dënohet132, me çka lënë mundësinë e lirisë së plotë që gjykatësi të vendosë për llojin e
sanksionit. Sipas një mendimi të vetmuar, do të ishte e dobishme që PTHP të fillojë të
praktikojë zgjidhjen ligjore më shpesh dhe gjykatës ti propozojnë edhe llojin e masës
alternative, me çka do të përfshihej në procesin e ndërtimin ose të zhvillimit të sistemit të
zbatimit të masave alternative dhe të procedurës jashtëgjyqësore.
Ishin mjaft interesante përgjigjet në pyetjen se a kanë nevojë për ndonjë trajnim në këtë
drejtim. Përgjigjet lëviznin prej atyre pohuese, me ç rast ekzistonte nevoja e takime
koordinuese për sinkronizimin e aktiviteteve të të gjitha organeve relevante, të involvuara
në zbatimin e masave alternative dhe identifikimin dhe precizimin e kompetencave, deri te
mospasja e nevojës për trajnim. Për një numër të vogël gjykatësish nevojiten trajnime
edukative, të cilat kenë rëndësinë e kuptimit të nevojës së këtyre masave, qëllimit të tyre,
marrjes edhe të përvojave të tjera/të huaja dhe praktikës së mirë, saktësimit të mënyrave
dhe rrethanave të shqiptimit, si dhe mënyrave të zbatimit e ngjashëm. Të gjithë gjykatësit e
intervistuar vunë në pah nevojën e mbajtjes së trajnimeve edukative për organet tjera (QPS
dhe MPB) të përfshirë në sistemin e zbatimit të masave.
Sa i përket pranimit të masave, ndonëse në masë më të madhe për gjykatësit masat janë
të pranueshme, megjithatë, për një numër të caktuar ende vlejnë rregullat, si për shembull
detyrimi te ne ende është efikas. Një dozë relative e skepsës, që ekziston te disa gjykatës
lidhur me masat alternative, rrjedh nga mosnjohja e koncepteve për të cilat angazhohen të
njëjtët. Kështu për shembull, sipas të gjithë gjykatësve të intervistuar, ndonëse masat
alternative janë zëvendësim i mirë i dënimit me burg dhe mund ta arijnë qëllimin e vet,
aplikimi i punës së gjithdobishme, për një pjesë të tyre (30% e të intervistuarve133) paraqet

131

Lidhur me pyetjen për ata që për herë të parë kanë kryer delikt, p. 1.3. ose fusnota nr.32.
Thuhet se PTHP akuzon dhe angazhohet që të dënojë, por gjykatësi peshon e pastaj vendos.
133
Vërejtje: duke marrë parasysh përqindjen, doemos duhet theksuar se përgjigjet e këtilla ishin dhënë disa herë të
gjykatës të njëjtë, përfaqësues të 6 gjykatave themelore..
132
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marrje e punësimit të personave të tjerë, paguarja e mëkatit , më mirë të fshijnë/pastrojnë
se sa tu paguhet vendosja hoteliere në burg, le të pastrojnë, fshijnë, e jo ta ushqejmë
kriminelin, duhet të mbajnë uniforma, për shembull, të gjelbra që të duhet se ata vuajnë
dënimin, më mirë të mbledhin copa letre nëpër stacione të autobusëve e ngjashëm.
Terminologjia e tillë lë nënkupton që mirëkuptimi për masat alternative nuk është në nivelin
që do të mundësonte zbatim praktik dhe efekt adekuat nga zbatimi. Në të vërtetë, përgjigjet
e theksuara më lart, vënë në pah se disa gjykatës nuk e kuptojnë thelbin e masave alternative,
edhe pse thonë se ato mund ta arrijnë qëllimin e vet. Po qe se ndonjërin e vëmë në
plehërishte që të pastrojë ose e quajmë kriminel që ne të tjerët e ushqejmë, ose ta
uniformojmë në të gjelbër, e tërë kjo do të thoshte poshtërim, degradim të personalitetit,
ngjallje të turpit dhe stigmatizim, veçim nga i ashtuquajturi mainstr5am, përkatësisht nga
pjesa e pranueshme e shoqërisë. E gjithë kjo është opozita e masave alternative dhe e
paraqet atë kundër së cilës luftojnë masat alternative.
Më tutje, gjykatës të caktuar arsyen e mosshqiptimit e shohin në atë që në praktikë nuk
janë paraqitur raste ku këto masa do të mund të zbatoheshin, përkatësisht nuk ka pasur
nevojë që të shqiptohen. Kjo tregon ose mosnjohjen e rregullativës ligjore dhe dispozitave
që flasin ku, kur dhe si mund të zbatohen masat alternative ose mosnjohjen e gjendjeve
me sanksionet e shqiptuara, posaçërisht të atyre të krimit të lehtë dhe dënimeve me burg
afatshkurtër, për të cilat folëm në kreun e më sipërm dhe efekteve nga zbatimi i tyre.
Deklarata e tillë mund të paraqesë proteksionizëm të funksionit të gjykatësit dhe mbrojtje të
imazhit të gjykatësve (përkatësisht, kjo nuk varet prej nesh por prej rrethanave, ata nuk
janë adekuate për zbatimin e masave alternative!).
3.2.2. Puna e gjithdobishme. Përcaktimi ligjor i punës së gjithdobishme (në tekstin
e mëtejshëm PGJD) determinon që kjo masë alternative mund të shqiptohet për persona
që kanë bërë kundërvajtje për herë të parë134, për vepër të kryer penale, për të cilën mund
të shqiptohet dënim me të holla ose dënim me burg deri në 3 vjet, me ç rast është posaçërisht
i rëndësishëm personaliteti i kryerësit135.
3.2.2.a. Personaliteti i kryerësit. Siç u përmend më parë, kur është fjala për
zbatimin e ndonjë mase alternative, posaçërisht për punën e gjithdobishme, një nga çështjet
më të rëndësishme është personaliteti i kryerësit, përkatësisht përcaktimi i profilit dhe
vlerësimi se a është e dobishme për këtë personalitet që ti shqiptohet masë e këtillë, duke
marrë parasysh edhe kushte tjera ligjore. Përkatësisht, nga vetë personaliteti, jeta e
mëparshme, shprehitë, mundësitë, aftësitë psikofizike, kushtet sociale, familjare dhe materiale
e ngjashëm, varet çfarë mase, çfarë obligimesh, ndalesash ose çfarë ndihme nevojitet të
shqiptohet, që të mund të realizohen qëllimet e sanksionimit.
Burim themelor i informatave që i marrin gjykatësit gjatë formimit të profilit të personit,
është evidenca ndëshkimore136. Në këtë mënyrë vërtetohet se a është dënuar ose jo më
parë personi, sepse kjo është e nevojshme për kontrollimin e kushtit që personi të jetë
kundërvajtës për herë të parë. Burim tjetër i përdorur më shpesh, është sjellja e personit
para procedurës dhe gjatë procedurës, të cilën gjykatësi e saktëson drejtpërdrejtë gjatë

134

Shih fusnotën nr. 32
Termi kryerës është përdorur si fakt i gatshëm pasi që këta masa u shqiptohen kryerësve fajtorë të veprave penale,
ku ekziston dhe pajtueshmëri për shqiptimin e tyre, pikërisht nga personi.
136
Në të vërtetë, të dhënat nga evidenca ndëshkimore gjykatat i marrin nga Ministria e punëve të brendshme.
137
Kjo, gjithashtu, është e diskutueshme, dhe nuk do të ndërhynim në atë se çka supozon sjellje gjatë procedurës,
meqë është fjala për gjendje të përditshme, e cila mund të çojë në sjellje jo të përditshme , por kjo është temë për
ndonjë shqyrtim tjetër.
135

54

Koalicioni Të gjithë për gjykime të drejta

C M Y K

C M Y K

Vlerësimi i gjendjes së masave alternative në Republikën e Maqedonisë

kohës së procedurës137. Disa gjykatës (edhe pse rrallëherë) shkojnë edhe më tutje,
përkatësisht shfrytëzojnë edhe burime të tjera të të dhënash, për shembull nga punëdhënësit,
nga endi i punësimit, shkollat, spitalet e ngjashëm. Disa gjykatës (21% të të anketuarve)
marrin informata prej QPS. Megjithatë, numri më i madh thekson faktin se momentalisht
informatat nga QPS mund të merren kur është fjala për të mitur, por jo, ose mjaft rrallë edhe
për persona të rritur (përveç për rastet të lidhura me drogën dhe alkoolin). Në të njëjtën
kohë disa nga të anketuarit theksuan edhe nevojën dhe domosdoshmërinë e marrjes së
informatave nga QPS, por edhe nga institucione të tjera, shërbimet e të cilave nuk i
shfrytëzojnë aspak. Më tutje, në vendet më të vogla ku gati të gjithë banorët njihen, gjykatësit
mjaft lehtë vijnë te informatat edhe me një shëtitje të rëndomtë nëpër qytet ose në bisedë
me banorët. Disa nga gjykatësit deklaruan se të dhënat për personalitetin e kryerësit duhet
të sigurohen nga gjykatësi hetues.
Përveç vlerësimit se a është fjala për kundërvajtës për herë të parë, gjatë formimit të
pasqyrës/profilit së kryerësit merren parasysh këto elemente: mosha, gjendja materiale,
jeta familjare, motivet për kryerjen e veprës, mënyra e kryerjes së veprës, sjellja nga kryerja
e veprës deri në momentin e vendosjes, prirja për kryerjen e veprave penale, pendimi për
shkak të kryerjes së veprës, sa fuqishëm e prek vepra të cilën e ka bërë, a ekziston pranim
ose jo, kryerësi a ka tentuar ti mënjanojë pasojat, a ka kërkuar falje e të ngjashme. Në një
rast, si element plotësues të cilin gjykatësi do ta kishte marrë parasysh është ai se në atë
moment a zhvillohet procedurë tjetër për të njëjtin person. Pyetja lidhur me këtë është se
çka do të thotë kjo për gjykatësin gjykues, se nëse mbahet procedurë tjetër, a do të ishte kjo
rrethanë vështirësuese? Nëse është rrethanë vështirësuese, padyshim kjo atëherë paraqet
cenim të prezumpcionit të pafajësisë dhe i një varg dispozitash të vendit dhe ndërkombëtare.
Në një rast tjetër u deklarua se nuk ekziston analizë profesionale gjatë profilizimit të
personit, por aty për aty formohet pasqyra për të njëjtin person. Kjo brengos veçmas
sepse në këtë mënyrë aty për aty vendoset për fatin e dikujt, aty për aty krijohet praktika
gjyqësore, Aty për aty bëhen reforma në gjyqësi138! Pikërisht në kontekst të qëndrimit se
profilizimi i personave nuk është standardizuar, një gjykatës tjetër në njërën nga përgjigjet
në një pyetje krejtësisht tjetër përmend se ndoshta nevojitet të formohet ekip profesional në
kuadër të gjykatës, i cili do të obligohet për përgatitjen e analizës për profilin e personit ose,
madje gjykatësit të trajnohen për këtë.
Padyshim, lëshime ka veçanërisht nëse merret parasysh fakti se vlerësimin për profilin e
kryerësve nuk e bëjnë persona profesionalë (psikologë, pedagogë, sociologë), por juristë/
gjykatës të cilët kohë pas kohe kërkojnë të dhëna prej institucioneve tjera për kategori të
caktuar personash, që në praktikën e deritashme lidhen vetëm me kushtet ligjore dhe me
elementet për vlerësimin e personave.
Sa i përket moshës së kryerësit, më saktë kur është fjala për të mitur, gjykatësit ishin
mjaft të kujdesshëm. Në pyetjen se PGJD a duhet tu shqiptohet edhe të miturve, ekzistonte
një pasiguri dhe rezervim më i madh. Është e qartë se praktika dhe puna ekzistuese me të
miturit solli në atë që gjykatësit për këtë pyetje të mendojnë posaçërisht, para se të japin
përgjigje. Nga përgjigjet vërehet se PGJD gati të gjithë gjykatësit do tu shqiptonin të miturve,
prej të cilëve gjysma, në mënyrë eksplicite përmendin se është fjala për të mitur me moshë

138

Qëndrimin e këtillë do ta marrim si rast të izoluar, i cili nuk guxon të anashkalohet, ngase është faktorë vendimtar për
gjendjet me masat alternative në rajonin përkatës, ku ky gjykatës do të sanksionojë, e ku kryerës potencialë janë të
gjithë banorët e rajonit, përkatësisht bashkëqytetarët e tij.
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më të madhe (me 16 vjet të mbushur, por më të rinj se 18 vjeç). Megjithatë, në të njëjtën
kohë vunë në dukje nevojën e kujdesit të posaçëm gjatë zgjedhjes së punës, rrethit në të
cilin do të punojë dhe ndikimit që e njëjta do ta ketë te i mituri.
3.2.2.b. Viktima dhe roli i saj. Sipas përgjigjeve të dhëna në pyetjen se a ka
viktima e veprës së kryer penale ndonjë rol në procesin e marrjes së vendimit për masë
alternative, marrë në përgjithësi del se viktima nuk ka ndonjë rol të veçantë. Përveç praktikës
tashmë të vendosur lidhur me atë se a do ta ndjekë ose jo kryerësin e veprës penale, se a
janë pajtuar dhe se a kërkon kompensimin e dëmit, nuk ekziston ndonjë qëndrim tjetër te
gjykatësit, sa i përket viktimës. Shkalla e këtillë e kujdesit që i kushtojnë viktimës gjykatësit
dhe deklaratat e llojit viktima ka të drejtë, por jo me rëndësi të posaçme, gjykatësi në
asnjë rast nuk e merr parasysh mendimin e viktimës sa i përket asaj se a do të shqiptojë
ose jo masë alternative, viktima nuk ka ndikim, të cilat janë përfaqësuar te 20% të të
anketuarve, vë në dukje rolin e parëndësishëm që e ka viktima në procedurën.
Gjykatësit duhet të kenë njohuri më të mëdha për pozitën e viktimës veçanërisht nga
aspekti i standardeve ndërkombëtare të miratuara ose të proklamuara dhe duhet ti kushtojnë
vëmendje më të madhe sa i përket interesave të saj dhe të sigurojnë mbrojtje adekuate,
kujdes dhe ndihmë.
3.2.2.c. Organizatat ku do të kryhet PGJD. Numri i caktuar i orëve të punës pa
pagesë në dobi të bashkësisë, që do ta bëjë kryerësi, do të jetë nëpër ndërmarrje publike,
institucione, shoqata joqeveritare e të ngjashme (në tekstin e mëtejmë:organizata). Ligji për
zbatimin e sanksioneve (neni 234) përcakton vetëm se kush do ti lidh kontratat me organizatat
për kryerjen e PGJD, por jo edhe cili organ është kompetent për identifikimin e tyre.
Sipas përgjigjeve të gjykatësve, momentalisht nuk ekzistojnë organizata ku do të kryhej
veprimi i tillë, përkatësisht se ku ata do të mund ti dërgonin personat të cilëve do tua
shqiptonin masën e tillë. Në këtë kontekst gjykatësit dhanë përgjigje shumë të ndryshme
për atë se në kompetencë të kujt do të ishte obligimi për identifikimin e organizatave të tilla.
Kështu përgjigjet përmendin Ministrinë e Drejtësisë, Prokurorinë publike, Ministrinë e punëve
të brendshme, gjykatat, vetadministrimin lokal, qendrat për punë sociale. Në disa raste
edhe kombinim, përkatësisht më shumë organe në bashkëpunim do të ishin kompetentë
për këtë139. Gjithashtu, vihet në pah fakti se, në mjedise të caktuara, nuk ekzistojnë
ndërmarrje publike (përveç ndërmarrjes komunale), që mund të shkaktojë vështirësi në
realizimin e punës së gjithdobishme po qe se nuk gjenden zgjidhje alternative edhe në këtë
drejtim.
Pikërisht në këtë kontekst, vlen të përmendet se gjykatësi i cili ka shqiptuar punën e
gjithdobishme, në aktgjykim nuk ka definuar se sa orë dhe ku (në cilën organizatë) do të
realizohet masa alternative. Edhe pse mbeten pezull në ajër disa pyetje sa i përket
përshtatshmërisë së aktgjykimit për zbatimin dhe mënyrën e zbatimit të masës, megjithatë
është për tu përshëndetur guximi dhe iniciativa e gjykatësit. Kjo aq më tepër, duke pasur
parasysh se edhe vetë gjykatësit përmendën disa herë se megjithatë dëshirojnë që të kryejnë
punë të sigurt dhe të kontrolluar dhe aspak nuk ia nisin që ti shfrytëzojnë risitë e ligjit.

139

Lidhur me këtë, disa gjykatës e ofruan edhe këtë: Vetadministrimi lokal do të identifikojë institucione të tilla (Shoqata
të personave me nevoja të veçanta, NP Komunalec e të ngjashme); Ministria e drejtësisë me Ministrinë e bujqësisë,
Ministrinë e shëndetësisë do të duhej ti identifikojnë institucionet e tilla e të ngjashme.
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3.2.2.ç. Revokimi i PGJD. Në rastet kur personi, të cilit i është shqiptuar PGJD, nuk
kryen detyrat e punës ashtu si duhet, refuzon ti kryejë ose ngjashëm, mund të ndonjë
revokimi i PGJD dhe zëvendësimi i masës alternative me dënim. Lidhur me gjendjen e
këtillë, përkatësisht cilat rrethana merren parasysh që të mundet gjykatësi të vendosë për
revokim të masës, gjykatësit nuk dhanë përgjigje, por dhanë përgjigje tejet të ndryshme
lidhur me atë se çfarë shkakton mospërmbushjen e obligimeve. Të shumtat e përgjigjeve
ishin se gjatë mospërmbushjes së obligimeve menjëherë pason zëvendësimi dhe shqiptimi
i dënimit me burg (53% të përgjigjeve). Në raste të caktuara arsyetimi është se prandaj
edhe ekziston kanosja (përkatësisht dënimi me burg)- mospërmbushja e obligimit çon në
shqiptimin e dënimit me burg. Prapëseprapë, gëzon fakti që në numër jo i vogël i gjykatësve
kishin mirëkuptim më të madh për atë që duhet të arrihet me këtë masë, kështu që disa do
të provonin ta zëvendësonin me masë tjetër ose do ti peshonin arsyet e mospërmbushjes,
do ta merrnin parasysh, para së gjithash analizën e qendrave, do të jepnin afat plotësues e
të ngjashme.140
3.2.2.d. Roli i bashkësisë në zbatimin e PGJD. Sa i përket rolit të bashkësisë141
në zbatimin e PGJD, gjykatësit në masë të madhe ishin të rezervuar, ndonëse dëshironin
që bashkësia të ketë një rol më aktiv dhe pozitiv. Rezervimi kryesisht del nga mosekzistimi
i praktikës në këtë fushë, por edhe për shkak të mosbashkëpunimit të deritashëm dhe
pasivitetit të bashkësisë lokale si dhe mentalitetit të qytetarëve. Dëshirat ose ajo që do të
donin ta shohin gjykatësit, është bashkësia aktive, e cila do tu ofrojë përkrahje personave,
do të jetë e vetëdijshme për dobinë që do ta kenë si personi, i cili e zbaton masën, ashtu
edhe vetë bashkësia. Gjatë analizës së përgjigjeve, hetohet edhe mosbesim te disa të
anketuar se bashkësia do të pranojë persona të tillë. Kështu, veçuam disa përgjigje që
vijojnë: bashkësia është indiferente lidhur me punën e gjykatës, do të sillen si ndaj
personave të kategorisë së dytë, nëse mbledh letra në stacion të autobusëve kjo do të
ketë efekt të risocializimit, përkatësisht, do të ketë turp, ne kemi nivel të ulët të ndërgjegjes,
mentaliteti i popullatës nuk është i tillë që ti pranojë, e të ngjashme. .
Zgjimi i turpit si mënyrë që të parandalohet kryerja e ardhme e veprave penale ose ose si
mënyrë që të dënohet personi është asociacion i cili shpesh herë përjetohet si arsyetim i
masës. Në këtë kontekst atëherë PGJD (por edhe masat e tjera alternative) nuk do të
paraqiste masë por dënim me element tejet retributiv. Sa i përket turpit që do të shkaktohet
te personi, vlen të theksohet se pikërisht e kundërta është intenca e masave alternative. Në
të vërtetë, tentohet që të mbrohet dinjiteti njerëzore jo e kundërta. Tentohet të evitohet e jo
të forcohet stigma. Tentohet që të mos nënçmohet, por përkundrazi, të zhvillohen, ose
thënë më mirë, të zgjohen cilësitë te njeriu, e jo i njëjti të vihet në përbuzje ose në tallje dhe
të mbetet përsëri në margjinat e shoqërisë
Duhet konstatuar patjetër se indiferenca e bashkësisë ndaj punës së gjykatës, nuk do të
thotë se edhe gjykata, nga ana e vet, dëshiron të bashkëpunojë në këtë drejtim. Shtrohet
pyetja: Kur gjykata ka iniciuar ndonjë aksion të caktuar për aktivimit e bashkëpunimit me
bashkësinë?, ose: Kur gjykata e ka informuar bashkësinë ose komunën për punën e vet,
për aktivitetet që dëshiron ti realizojë, për politikën ndëshkimore ose për sanksionet e
shqiptuara për vepra përkatëse penale në një komunë të caktuar? Kjo nuk do të thotë se
përgjegjësia i hidhet gjykatës por megjithatë, do të thotë se pasiviteti nuk është e
njëanshme,përkatësisht vetiniciativa nuk ekziston edhe në të dyja palët.

140
141

Po qe se qëllimi i shqiptimit të masave alternative është që ti iket burgosjes, nuk ka arsyetim nëse cenimi i kushteve ose
obligimeve automatikisht shpie kah shqiptimi i dënimit me burg. Gordana Buzharovska, Alternativa të burgut, faqe 235.
Kur flitet për bashkësi, mendohet si për komunën, ashtu edhe për banorët e asaj komune, sepse personi do ta kryejë
masën alternative , sipas vendit ku jeton.
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3.2.3. Dënimi me kusht me mbikëqyrje mbrojtëse. Dënim me kusht me
mbikëqyrje mbrojtëse mund të shqiptohet në rastin kur është fjala për vepër të kryer penale
për të cilën është paraparë dënim me burg prej 2 vjet ose dënim me të holla. Njëherësh,
gjykatësi cakton kohë kontrollimi në të cilën organi i specializuar do të kujdeset, do të japë
ndihmë dhe do të mbikëqyrë sjelljen e personit, se a i ka përmbushur obligimet që ia ka
imponuar gjykata, që do të thotë se elementet themelore të kësaj mase janë mbikëqyrja
mbrojtëse dhe obligimet që i janë imponuar kryerësit142.
3.2.3.a. Kur është fjala për dënimin me kusht me mbikëqyrje mbrojtëse, mbikëqyrja
është ajo që i intereson gjykatësit. Në të vërtetë, shqiptimi i dënimeve me kusht nuk është
edhe aq problematike sepse ekziston praktikë, por te kjo masë alternative, mungesa e
mbikëqyrjes mbrojtëse është arsyeja e mosshqiptimit.
Një problem është mosekzistimi i mbikëqyrjes mbrojtëse, por problemi tjetër ka të bëjë
me organin kompetent për mbikëqyrje mbrojtëse. Për afro gjysmën e gjykatësve (40% të të
anketuarve) ato janë qendrat, të cilat për punën e vet, përkatësisht për mbikëqyrjen që do
ta bënin, duhet ta informojnë gjykatën. Për të tjerët kjo është vetë gjykata, me ç rast shtrohet
pyetja kush është drejtpërdrejtë kompetent në gjykatë, a është ai vallë, gjykatësi për zbatimin
e sanksioneve ose gjykatësi i cili e shqipton masën? Më tutje, sipas disa prej përgjigjeve,
organ kompetent mbikëqyrës janë inspektorët në Drejtorinë për zbatimin e sanksioneve të
cilët e njoftojnë gjykatën për punën e vet; për disa ky është seksioni ekzekutiv i gjykatës i cili
e informon Ministrinë e drejtësisë, bile edhe Gjykatën Supreme dhe Këshillin gjyqësor
republikan; për disa ky është, për shembull, institucioni ku është shëruar personi ose kanë
qenë nën terapi (nëse masa ka qenë e tillë); për disa është vetadministrimi lokal; e disa
gjykatës nuk dinin se kush është organi kompetent.
Në këtë det të organeve kompetente vërehet (mos)njohja e esencës së kësaj mase
alternative, e cila teorikisht nuk është risi në legjislacionin tonë, megjithatë praktikisht është
e panjohur.
3.2.3.b. Gjatë shqiptimit të dënimit me kusht me mbikëqyrje mbrojtëse, gjykata imponon
obligime të caktuara të cilat personi duhet ti kryejë në një periudhë të caktuar. Pikërisht
këtu shihet edhe thelbi i mbikëqyrjes mbrojtëse.
Gjykatësit, nëmash të madhe, i përfshinë/idenitifikuan elementet e mbikëqyrjes mbrojtëse
dhe sipas kësaj obligimet që i imponohen personit janë:mosqëndrimi në lokale të caktuara,
ndalimi i shoqërimit me persona të caktuar,pranimi i punësimit, mbajtja e familjes, ndalimi i
konsumimit të alkoolit, pagesa e mirëmbajtjes etj. Sa i përket organit i cili është kompetentë
për caktimin e masave, gjykatësit i zgjodhën ose gjykatën ose qendrat, që parimisht nuk e
ndryshon përmbajtjen e asaj që është caktuar me ligj. Obligimet e theksuara njëherësh janë
edhe drejtimet e përgjithshme që i parasheh ligji, kreativiteti i gjykatësit shihet pikërisht në
mundësitë që përmes drejtimeve të përgjithshme mund të zhvillohen, e që do të jetë një
përparim tejet i madh në individualizimin e dënimit. Përgjigjet e këtilla e nxjerrin pasqyrën e
përgjithshme që ekziston edhe për gjykatësit në këtë fushë, e ajo është lidhshmëria përpiktë
e gjykatësit me ligjin. Intenca e këtij përfundimi nuk është që të bëjë një orientim drejt daljes
nga suazat ligjore, por për interpretimin e tij thelbësor dhe për zbatimin, duke marrë parasysh
se për persona të ndryshëm nuk është e mundshme që ligji ti parashohë të gjitha zgjidhjet e
mundshme (mjetet), por duhet në mënyrë individuale të bëhet matja dhe kombinimi i tyre143.

142
143

Sa i përket profilit të personit, shih më lartë, kreu 2, p. 2.2.5. Puna e gjithdobishme.
http://www.cnn.com/2004/LAW/01/24/cnna.standley/index.html Yoga sentence judge: Each case is different.
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3.2.4. Informimi i bashkësisë. Duke pasur parasysh faktin që sipas ligjit,
personi të cilit do ti shqiptohet masa alternative, të njëjtën do ta realizojë në vendbanimin e
tij/saj, në liri, roli i bashkësisë është tejet i rëndësishëm. Informimi dhe njoftimi i opinionit me
qëllimet e masave alternative dhe me mënyrat e zbatimit të tyre është diçka rreth të cilave
janë pajtuar të gjithë gjykatësit se është i domosdoshëm, veçanërisht për shkak të mendimit,
sipas të cilit, mentaliteti i popullatës lë rezerva se implementimi do të mund të zhvillohet pa
probleme, të paktën nga ai aspekt, me një përfundim sipas të cilit mjafton nxjerra dhe shpallja
e ligjit që të llogaritet se qytetarët janë të informuar. Ndonëse është risi, opinioni doemos të
jetë i informuar që të mund të realizohet qëllimi i masave. Qe theksuar se ndoshta që në
fillim nuk do të mund të pranohen menjëherë, prapëseprapë shqiptimi i tyre i shpeshtë me
kalimin e kohës, do Ta bëjë të pranueshme te opinioni. Mënyrat më të shpeshta të informimit
të opinionit janë ato klasike:mediumet e të gjitha llojeve, edhe të shtypura edhe elektronike,
nëpërmjet emisioneve debative, tribunave, me pjesëmarrjen e aktorëve relevantë. Lidhur
me atë se cilat organe duhet ta bëjnë informimin, për një numër të madh gjykatësish ato
janë të gjitha organet tjera (përveç gjykatësve) e këtu i përfshinë: QPS, vetadministrimin
lokal, institucionet tjera e para së gjithash shoqatat e qytetarëve.

KONKLUZIONE
Nga praktika e deritashme e gjykatësve të gjykatave themelore në Republikën e
Maqedonisë, mund të përfundohet se përveç dënimit me kusht dhe vërejtjes gjyqësore, masat
tjera alternative nuk praktikohen. Ndonëse nga ky qëndrim i përgjithshëm bëjnë përjashtim
të dyja masat e shqiptuara për punë të gjithdobishme, njëra dënim me kusht me mbikëqyrje
mbrojtëse dhe tjetra  ndërprerje e kushtëzuar e procedurës penale, megjithatë kjo mund
mjafton që të mund të thuhet se ekziston praktikë e shqiptimit të masave. Shkaqe themelore
se pse gjykatësit nuk i aplikojnë masat alternative, që njëherësh janë edhe mangësi të cilat
tanimë një kohë të gjatë janë të pranishme dhe qëndrojnë në praktikë, janë:
v Mungesa e rregullativës nënligjore plotësuese, përveç asaj ekzistuese të paraparë
në Kodin penal dhe në Ligjin për zbatimin e sanksioneve, e cila megjithatë është e
plotë, ka shumë kundërthënie dhe nuk jep pasqyrë të hollësishme për implementimin
e masave alternative.
v Mosinformimi i plotë i gjykatësve për ekzistimin e iniciativave të qeverisë për
implementimin e masave alternative, ose edhe të organeve të tjera në drejtim të
pikërisht kësaj materie;
v Mosekzistimi i strukturës organizative dedikuar në mënyrë specifike për zhvillimin e
masave alternative në kuadër të organeve implementuese;
v Mosekzistimi i mekanizmave mbikëqyrëse, institucione të paidentifikuara, organizata
e të ngjashme;
v Roli i padefinuar i gjykatësit për kryerjen e sanksioneve, si pjesë e atij organizmi për
zbatimin e masave alternative; nuk ekziston sistem standard në të gjitha gjykatat
themelore lidhur me diferencimin dhe organizimin e funksionit unik dhe të pavarur të
këtij gjykatësi, që do të sillte përkushtim në këtë punë;
v Mosekzistimi i mekanizmit për informim ndërmjet organeve që do ta zbatojnë
mbikëqyrjen dhe gjykatësit që e ka shqiptuar masën, përkatësisht, mosekzistimi i
mekanizmit se kush kujt do ti përgjigjet për punën e kryer;
59

Koalicioni Të gjithë për gjykime të drejta

C M Y K

C M Y K

Vlerësimi i gjendjes së masave alternative në Republikën e Maqedonisë

v Niveli i pakënaqshëm, e diku edhe joekzistues i bashkëpunimit ndërmjet gjykatës
dhe organeve tl tjera implementuese të masave alternative (nivel i pakënaqshëm i
bashkëpunimit ndërmjet gjykatës dhe qendrave për punë sociale; mungesë e plotë
e komunikimit ndërmjet gjykatës dhe vetadministrimit lokal dhe komunikim ose
koordinim jo i kënaqshëm ndërmjet gjykatësit gjykues, gjykatësit për zbatimin e
sanksioneve dhe Drejtorisë për zbatimin e sanksioneve);
v Mungesa e mjeteve financiare mbi mbulimin e shpenzimeve që do nevojiteshin për
zbatimin e tyre;
v Njohja jo e mjaftueshme e përmbajtjes, rëndësisë, qëllimeve të masave alternative.
Gjykatësit kanë njohuri të përgjithshme për masat alternative të cilat kryesisht dalin
nga teksti ligjor. Në këtë kontekst mund të thuhet lirisht se njohuritë themelore, mungesa
e informatave për tendencat zhvillimore të kësaj materie, qëllimet, mënyrat (modalitet)
e realizimit, nuk janë përfaqësuar as teorikisht në suazat e njohurive te gjykatësit.
Nënkuptohet me përjashtime të vogla që i paraqitën gjatë realizimit të intervistës;
v Roli pasiv i prokurorëve themelorë publikë në procesin e propozimit të masave.
Përveç mangësive që kanë të bëjnë me definimin organizativ dhe struktural të sistemit
ose politikave për masat alternative, këto mënyra të sanksionimit kërkojnë një raport më
ndryshe si ndaj të akuzuarit ashtu edhe ndaj viktimës nga vepra penale. Meqë zbatimi i
këtyre masave kërkon një përcaktim më të qartë të personalitetit të kryerësit që të mund të
vlerësohet se a është e dobishme për profilin e tillë të personit të shqiptohen masa alternative
ose dënim ose është e nevojshme të shqiptohet ndonjë masë tjetër alternative, gjykatat
nuk i shfrytëzojnë shërbimet tjera, institucionet ose entet si burim të dhënash për formimin
e profilit të kryerësit. Pikërisht në këtë relacion është fakti që gjykatat , përpos në rastet kur
është fjala për kundërvajtje të të miturve, shumë familjare, rastet lidhur me , drogën dhe
alkoolin, për kryerësit tjerë të rritur të veprave penale nuk e shfrytëzojnë ekspertizën e
ekipeve profesionale nga qendrat për punë sociale. Për këtë arsye, për vlerësimin e profilit
psikologjik të personit në praktikë te ne vendos gjykatësi, me ç rast nuk ekzistojnë procedura
standarde, mekanizma dhe metoda adekuate për përcaktimin e profilit të personave.
Gjithashtu, me rëndësi të veçantë në zbatimin e masave alternative është roli i viktimës,
me ç rast mund të thuhet përgjithësisht, se gjykatësit e marrin parasysh viktimën në rolin e
saj bazik gjatë formimit të pasqyrës për zbatimin ose moszbatimin e masave alternative te
një kryerës i caktuar. Nënkuptohet, praktika e këtillë e plotëson rolin formal procesual të
viktimës në kontestin, por kjo është larg asaj se si duhet të jetë roli i viktimës që të themi se
elementet e drejtësisë restorative vërtet gjejnë zbatim në praktikën e gjykatave.
Mangësi shtesë në zbatimin e punës së gjithdobishme është ajo që momentalisht nuk
janë identifikuar institucionet, agjencitë, organizatat humanitare ose organizatat joqeveritare
ku do të mund të zhvillohej puna e gjithdobishme. Gjithashtu edhe ligji nuk e përmend
organin i cili është kompetent për identifikimin e tyre Përveç mosekzistimit të institucioneve
për zbatimin e masës punë e gjithdobishme si kusht për praktikumin e saj, në të shumtën e
rasteve gjykatësit do ta zëvendësonin menjëherë punën e gjithdobishme me dënimin me
burg, për shembull, nëse personi nuk i kryen detyrat e punës. Kjo nxjerr në pah leximin
rigoroz dhe jo fleksibil të ligjit, e së këndejmi edhe veprimin jofleksibil të gjykatësve qysh
para aplikimit të masave. Në të vërtetë, pikërisht qëllimi i kësaj mase është ti iket burgimit,
kurse kreativiteti dhe fleksibiliteti i gjykatësit do të vinte në shprehje mu në gjetjen e mënyrave
se si personi të korrigjohet, e të mos zbatohet burgu. Me këtë ndërlidhet edhe pyetja për
obligimet të cilat gjykata ia cakton personit gjatë shqiptimit të dënimit me kusht me mbikëqyrje
mbrojtëse. Përkatësisht, gjykatësish në përgjithësi i marrin parasysh elementet e parapara
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me ligj pa çfarëdo iniciativash dhe kreative dhe eksperimentale, të cilat, prapëseprapë do të
ishin në suazat e ligjit. Kjo vjen nga fakti se nuk janë të njëjtë të gjithë kryerësit e veprave
penale dhe nuk do të jetë e mundshme që të gjitha obligimet e përcaktuara me ligj, tu
përgjigjen të gjitha profileve të ndryshme të kryerësve.

3.3. ANALIZË PYETËSORËVE DEDIKUAR
QENDRAVE PËR PUNË SOCIALE
Organet bartëse për aplikimin përkatësisht zbatimin e masave alternative dënim me kusht
me mbikëqyrje mbrojtëse, punë të gjithdobishme, dhe burg shtëpiak janë qendrat për punë
sociale. Më konkretisht, kompetente janë qendrat në vendin e banimit të personit (të dënuarit)
të cilit i është shqiptuar ndonjëra prej masave alternative.144
Prej gjithsej 30 qendrave për punë sociale, u realizuan 26 intervista, 13 prej të cilave u
bënë me drejtorët e qendrave dhe 13 të anketuar ishin përfaqësues të ekipeve profesionale
(punëtorë socialë, psikologë dhe juristë) Intervistat u realizuan me përfaqësues të qendrave
në Tetovë, Gostivar, Kërçovë, Dibër, Krushevë, Manastir, Prilep, Resnjë, Ohër Kumanovë,
Kriva Pallankë, Probishtip, Sveti Nikole, Vinivë, Veles, Shtip, Kratovë, Koçan,
Berovë,Dellçevë, Radovish, Negotinë, KavADAR, Gjevgjeli, Vallandovë dhe Shkup.

3.3.1. Kushtet dhe mangësitë. Përfaqësuesit e qendrave, përgjithësisht, ishin
të vetëdijshëm për mangësitë e shumta të cilat realisht ekzistojnë, për ç arsye masat
alternative nuk sendërtohen në praktikë. Në mesin e shkaqeve të mossuksesit të gjertanishëm
në zbatimin e këtyre masave, disa të anketuar përmendën pakënaqësinë që ekziston lidhur
me statusin dhe autoritetin e rolit të punëtorit social (është interesante që deklarata ka të
bëjë lidhur me pamundësinë që në disa raste, punëtori social të hyjë në shtëpi dhe ti realizojë
aktivitetet, për çka, në të vërtetë ka ingerenca ose mosveprimin e gjykatave, sipas mendimit
të qendrave, përkatësisht veprimin e kundërt me mendimin e tyre, dhe së këndejmi, sipas
tyre, roli që e kanë është vetëm një formalitet i zhveshur).
Sipas përgjigjeve të të anketuarve, përgjithësisht, mangësitë mund të karakterizohen në
disa nivele: në nivel të mungesës së rregullativës për caktimin më të hollësishëm të mënyrave
të zbatimit, mekanizmave të bashkëpunimit, në nivel të paaftësisë organizative që qendrat
të përballen me obligimet vijuese dhe me vështirësitë në vendosjen organizative të një
sistemi për realizimin e masave, rrjedhimisht kësaj, u vunë në pah kapacitetet e dobëta,
përkatësisht kapacitetet e mjaftueshme institucionale, resurset njerëzore dhe financat,
pakënaqësia nga bashkëpunimi me institucionet tjera dhe nevoja e përmirësimit të tij, si
dhe shpërndarjen joadekuate të informatave, mosinformimin e qendrave pikërisht sa u përket
masave alternative.
3.3.1.a. Rregullativa. Sipas KP dhe LZS, sfera e zbatimit të masave alternative është
rregulluar parimisht. Megjithatë, është e domosdoshme rregullativa nënligjore, për saktësimin,
ripërpunimin dhe definimin e kompetencave, obligimeve, aktiviteteve koordinuese e të
ngjashme., si në vetë qendrat ashtu edhe me organet tjera relevante. Mu për domosdoshmërinë
e rregullativës, të anketuarit në një përqindje tejet të lartë (88%) deklaruan se nuk ekzistojnë
akte (ose të anketuarit nuk janë informuar për këtë, të nevojshme për realizimin praktik të
masave. Vetëm në 3 raste të anketuarit deklaruan se ekziston Udhëzim prej nëntorit të vitit
2004, me të cilin janë përfshirë masat alternative (dënimi me kusht me mbikëqyrje mbrojtëse,
144

Për vendosjen organizative dhe kompetencat e Qendrave për veprimtari sociale, të përcaktuara me ligjet ekzistuese,
shih kreun 2, p.2.3.2. Qendrat për punë sociale..
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puna e gjithdobishme dhe burgu shtëpiak) dhe se ekzistojnë Instruksione/Rekomandime/
Rregullore145 të dërguar nga Enti për punë sociale në vitin 2005/2006.
Lidhur me të theksuarën më lartë, të anketuarit shtuan se nuk kanë qenë të informuar as
për atë se a përgatitet ose ekziston në nivel të qeverisë ndonjë strategji ose iniciativë për
vendosjen e mekanizmave për implementimin e masave alternative. Më saktësisht, vetëm
26% të të anketuarve pohuan se ekzistojnë disa aktivitete në nivel më të lartë, që u pasqyrua
në të dy seminaret/takimet e mbajtura në këtë temë.
3.3.1.b. Organizimi. Sa i përket vendosjes organizative të qendrave, me ligj është
paraparë formimi një seksioni të veçantë në kuadër të qendrave, që do të jetë kompetent
për zbatimin e masave alternative. Momentalisht asnjë qendër nuk ka formuar seksion të
veçantë për këtë qëllim. Sipas përgjigjeve të të anketuarve të gjithë e dinë parimisht se
seksion i tillë duhet të formohet. Por, vërejtjet e theksuara pikërisht në këtë drejtim, kishin të
bëjnë me (pa)mundësitë reale që i kanë qendrat. Përkatësisht, përgjigjet ishin të ndara në
drejtim të formimit të seksioneve të veçanta (në qendrat më të mëdha) për çka ishin përgjigjur
vetëm 7% të të anketuarve, dhe të formimit të ekipit profesional (në qendrat më të vogla),
siç u përgjigjën 68% të të anketuarve. Numri optimal i anëtarëve të ekipit profesional ose
seksionit të veçantë, do të përbëhej nga struktura standarde e të punësuarve nëpër qendra.
Ekipi profesional do të numëronte 4-5 anëtarë dhe do të përbëhet nga punëtori social,
juristi, pedagogu dhe psikologu. Në qendra të caktuara (19%)nuk do të jetë i mundshëm
formimi i seksionit të veçantë e as i ekipit të veçantë, por do të emëroheshin një ose dy
persona të cilët do të jenë përgjegjës për zbatimin e këtyre masave..
3.3.1.c. Kapacitetet. Arsyet kryesore për gjendjen e këtillë, përkatësisht pamundësinë
që të formohet seksion i veçantë, i specializuar për zbatimin e masave alternative, qëndrojnë
përgjithësisht në kushtet e pavolitshme të punës së qendrave, mungesën e kuadrit të
mjaftueshëm profesional dhe adekuat. Për disa të anketuar numri i pamjaftueshëm i kuadrit
profesional është rezultat i rritjes së numrit të personelit administrativ-teknik, mosekzistimit
të disa prej degëve themeloren disa qendra, si për shembull, psikolog ose pedagog,
mosekzistimit të kuadrit adekuat të stërvitur për masat alternative, ngarkesës së tepërt të
ekipeve ekzistuese të cilat punojnë në të gjitha lëmenjtë e mbrojtjes sociale, inkuadrimit të
ekipit profesional në punën administrative, mungesës së lokaleve përkatëse të punës etj.
Sipas gjendjes momentale në të cilën gjenden qendrat, posaçërisht sa i përket ekzistimit
të kapaciteteve institucionale, resurseve njerëzore, mjeteve materiale, përfundimi i
përgjithshëm nga përgjigjet e dhëna, është se ekziston një dozë e madhe pesimizmi se
vendosja e këtillë përkon me aktivitetet që i ndërmarrin. Asnjë i anketuar nuk jep vlerësim
pozitiv për gjendjen në të cilën janë qendrat të cilat i përfaqësojnë. Si elemente të përbashkëta
lidhur me mangësitë dhe nevojat që ekzistojnë, ishin theksuar këta që vijojnë:
¬ Kuadri i pamjaftueshëm profesional dhe nevoja e riekipimit përkatës profesional;
¬ Inkuadrimi i anëtarëve të jashtëm në ekipet profesionale;
¬ Vendosje jo adekuate organizative dhe nevoja e reformave në nivelin organizativ;

145

Terminologjia e ndryshme me siguri ka të bëjë me një dokument të njëjtë- Doracak për realizimin e zbatimit të
masave alternative në qendrat për punë sociale në RM, në pajtim me ndryshimet aktuale në dispozitat penalejuridike, shkurt 2006, që Enti për veprimtari sociale ua ka shpërndarë drejtorëve të qendrave.
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¬ Plotësimi financiar i buxheteve (të cilat në vitin 2006 kanë qenë të zvogëluara për
30-40% në krahasim me vitin paraprak) veçanërisht për mjetet themelore si, automjete
terreni kompjuterë dhe për afarizmin material por edhe për stimulimin/motivimin
financiar të të punësuarve;
¬ Nevoja e përgatitjes së planeve dhe programeve detale financiare.
Megjithatë, përkundër mungesave materiale/financiarerreth 60% të të anketuarve
brengosjen më të madhe e shfaqën rreth nevojës së kuadrit plotësues profesional, me çka
do tu lehtësohej puna dhe do të orientoheshin kah puna profesionale, që është edhe funksioni
i tyre themelor.
3.3.1.ç. Bashkëpunimi. Duke marrë parasysh faktin se masa alternative puna e
gjithdobishme dhe dënimi me kusht me mbikëqyrje mbrojtëse deri më tani nuk janë shqiptuar
është normal konkludimi se nuk ekziston bashkëpunim ndërmjet organeve, në këtë nivel.
Megjithatë, nga përgjigjet e përfaqësuesve të qendrave, mund të vërehet shkalla e
bashkëpunimit themelor të qendrave me organet tjera, si dhe pakënaqësia te ata të
intervistuar, nga ai bashkëpunim i cili tanimë ekziston ndërmjet disa prej tyre. Kur bëhet
fjalë për bashkëpunimin e qendrave me organet tjera, përgjigjet, kryesisht, përputhen.
Kështu, sa i përket bashkëpunimit me gjykatësin për zbatimin e sanksioneve, përfaqësuesit
e qendrave, në 61% u deklaruan se ai nuk ekziston, kurse vetëm 7% u përgjigjën se
bashkëpunimi ekziston146. Një pjesë e të intervistuarve të cilët deklaruan se nuk ka
bashkëpunim me gjykatësin për zbatimin e sanksioneve, theksuan se i njëjti mungon për
arsye se deri më tash nuk janë shqiptuar masa alternative. Të intervistuarit tjerë nuk iu
përgjigjën pyetjes.
Ndërkaq, përqindja e bashkëpunimit ndërmjet Drejtorisë për zbatimin e sanksioneve dhe
qendrave, është zero147, përkatësisht asnjë i intervistuar nuk u përgjigj se ekziston
bashkëpunim. Vetëm në një përgjigje ishte precizuar se komunikimi do të thoshte
marrëdhënie me burgjet kur është fjala për personat të cilët lëshohen nga burgu, atëherë
Qendra marrin njoftim për këtë, por prej burgjeve e jo prej Drejtorisë.
Për dallim nga të mëparshmet, bashkëpunimi ndërmjet qendrave dhe gjykatësve gjykues
në të gjitha rastet ekziston, por më së shpeshti rreth punës me të miturit, për çështje
familjare e të ngjashme., por edhe për persona të rritur. Në një rast ishte përmendur se roli
i qendrave duhet të ekzistojë që në vetë fillimin, para se gjykatësi ta shqiptojë masën, e jo
vetëm në procesin e zbatimit të masës së shqiptuar. Megjithatë, në 15% të përgjigjeve
vërehej pakënaqësia nga bashkëpunimi me gjykatësit gjykues. Pakënaqësia e tillë
manifestohej me kritikën se gjykatës të caktuar nuk i pranojnë mendimet që ua dërgojnë
qendrat dhe vendosin në kundërshtim me mendimin e tyre.
Një nivel i caktuar i bashkëpunimit mund të thuhet se ekziston ndërmjet qendrave dhe
bashkësisë lokale/komunës. Në të vërtetë bashkëpunimi ekziston për disa çështje, siç janë
për shembull, angazhimi në punë i personave që pranojnë ndihmë sociale. Lidhur me këtë
çështje, bashkëpunimi ekziston dhe ai është në nivel të kënaqshëm, por për çështje të
tjera, deri më tash. Nuk kanë pasur bashkëpunim. Në një përgjigje qe theksuar se
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Në disa prej këtyre përgjigjeve mund të kuptohet se i anketuari mendon për gjykatësin gjykues e jo për gjykatësin për
zbatimin e sanksioneve.
147
Në disa prej këtyre përgjigjeve theksohet se nuk ka bashkëpunim edhe pse duhet të ketë.
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bashkëpunimi është në nivel tejet të ulët, bile mund të thuhet se nuk ekziston përkundër
përpjekjeve që të mbahen takime, të cilat, megjithatë, kanë qenë pa sukses. Në një përgjigje
tjetër është theksuar se Qendra i ka dërguar raport për punën e vet bashkësisë lokale, por
asnjë herë nuk kanë marrë përgjigje kthyese në formë të komentit, kritikës ose të ngjashme.
3.3.1.d. Njohuritë. Meqë intervistat ishin bërë me përfaqësues të ndryshëm të
qendrave, përkatësisht me drejtorë (50% të të anketuarve), me punëtorë socialë (31%), me
psikologë (11%), pedagogë (8%), njohuritë që i kanë lidhur me masat alternative, ishin në
nivele të ndryshme. Përfundimi i nxjerrë nga përgjigjet ishte se drejtorët, kryesisht, kanë
njohuri më të mëdha se të punësuarit tjerë nëpër qendra, megjithatë edhe njohuritë e tilla
janë të nivelit të përgjithshëm. Përkitazi me këtë, ka pasur një këshillim që është mbajtur në
dritën e miratimit të ndryshimeve në Kodin penal në vitin 2004, kurse takimi i ardhshëm
është mbajtur, në nivel të njëjtë, në vitin 2006148, dedikuar gjithashtu drejtorëve të qendrave.
Megjithatë, edhe sa u përket njohurive që i kanë menaxhuesit, përkatësisht drejtorët e
qendrave, përgjigjet e të gjithë të anketuarve janë drejtuar kah i vetmi përfundim, se kanë
njohuri të përgjithshme të cilat jo gjithherë janë fituar nga informimi nga ana e organeve
kompetente. Informata më të hollësishme, trajnime, këshillime dhe profesionalizime të të
punësuarve ose implementuesve konkretë të masave alternative, nuk ekzistojnë kështu
që, edhe njohuritë ekzistuese janë në të vërtetë të pjesërishme.
3.3.1.dh. Trajnime. Në këtë drejtim edhe pyetja për trajnimin plotësues dhe
profesionalizimin e kuadrit i cili do të jetë kompetent për implementimin e këtyre masave.
Sipas të gjithë të të anketuarve, pa përjashtim, e duke marrë parasysh se masat alternative,
megjithatë, janë risi dhe nuk ka përvojë praktike në aplikimin e të njëjtave, nevoja e trajnimit
si për kuadrin e qendrave, ashtu edhe për organet tjera të involvuara, ishte potencuar. Qe
theksuar nevoja e kategorive vijuese të trajnimit:
¬ Edukative (për natyrën, qëllimet dhe detyrat e masave alternative);
¬ Për mënyrat e propozimit dhe zbatimit të tyre;
¬ Për përcaktimin dhe përpunimin e kompetencave, bashkëpunimit dhe koordinimit
ndërmjet organeve;
¬ Për zhvillimin e shkathtësive të komunikimit (posaçërisht te gjykatat);
¬ Për këmbimin e përvojave me komuna dhe vende të tjera; prezantimi i shembujve
pozitivë
¬ Për nënshkrimin e memorandumit për bashkëpunim (që do të sigurojë komunikim të
përhershëm edhe në rast të ndërrimit të kuadrove dhe personave që punojnë në
institucionet përkatëse);
¬ Mbajtje e trajnimeve të përbashkëta për të gjitha organet, implementuese të masave.

3.3.2. Puna e gjithdobishme. Sa i përket kësaj mase,të anketuarit u përgjigjën
në mënyrë relativisht identike që arsyeton tezën se përveç dy këshillimeve dedikuar drejtorëve
të qendrave, të punësuarit tjerë formalisht nuk janë të njoftuar me punën e gjithdobishme.
Praktikantët kanë njohuri të përgjithshme parimore për këtë masë, të fituara nga iniciativat
148

I fundit është mbajtur në Strugë (17.06.2006) dhe ka qenë e dedikuar për drejtorët e qendrave. Ky takim ka qenë i
organizuar nga Enti për zhvillimin e veprimtarive sociale.
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personale, nga emisionet televizive, por trajnim formal, informim ose njohuri, nuk kanë fituar.
Nga numri i përgjithshëm i drejtorëve të intervistuar të qendrave 70%deklaruan se kanë njohuri
për masat, kurse të tjerët - praktikuesit (punëtorë socialë, psikologë, pedagogë ose juristë) në
31% të përgjigjeve kanë deklaruar se kanë ndonjë lloj njohurish.
Sa i përket mënyrës sipas së cilës mendojnë se do të kryhet puna e gjithdobishme, të
anketuarit kishin përgjigje shumë të ndryshme, pavarësisht a kanë deklaruar në pyetjen
paraprake se kanë njohuri. Njohuritë, kryesisht , kishin të bëjnë me informatën se puna e
gjithdobishme do të thotë angazhimi punues pa pagesë i personave të dënuarën institucione
të caktuara. Një pjesë e madhe e të anketuarve deklaruan se nuk kanë njohuri ngase nuk
ka pasur shqiptim të një mase të këtillë, që përkon, në njëfarë mase, me deklaratat e llojit se
kanë njohuri parimore, të përgjithshme dhe të pjesërishme për këtë masë. Të gjitha deklaratat
se një masë e këtillë nuk është zbatuar deri më tash, por se diçka e ngjashme është bërë
me personat që pranojnë ndihmë sociale dhe angazhimi i tyre në punë, pikërisht nga nevoja
që të jenë në dobi të bashkësisë.
Si mangësi, për shkak të të cilave të anketuarit konsiderojnë se nuk kryhet puna e
gjithdobishme, qenë theksuar me sa vijon:
ï Mosshqiptimi i masës nga ana e gjykatave;
ï Mungesa e rregullativës nënligjore;
ï Mungesa e njohurive për këtë masë për ç arsye nevojiten trajnime dhe edukim;
ï Nuk ekzistojnë kushte kadrovike në suaza të qendrave ;
ï Nuk ekziston vendosje adekuate organizative;
ï Ekipe profesionale të ngarkuara shumë;
ï Mungesa e mjeteve materiale;
ï Nuk ekziston koordinim në mes të organeve kompetente;
ï Mosinvolmimi i bashkësisë lokale;
ï Mungesa e institucioneve përkatëse ku do të kryhet puna149;
Duke pasur parasysh faktin se të gjithë të anketuarit e dinin që puna e gjithdobishme do
të kryhet në institucione, ndërmarrje, shoqata humanitare dhe joqeveritare të caktuara, lidhur
me obligimin për identifikimin e tyre, përgjigjet nuk ishin të njëjta. Përkatësisht, të anketuarit
i përmendën thuaja të gjitha organet implementuese si kompetente për identifikimin e
institucioneve. Megjithatë, më shumë ishte përmendur drejtoria për zbatimin e sanksioneve,
pastaj vetadministrimi lokal, qendrat dhe në fund gjykatat. Është interesante që në asnjë
kontekst nuk u përmend Ministria e punës dhe e politikës sociale si kompetente në cilindo
aspekt. Ndoshta kjo del nga fakti që edhe aktivitetet që ishin marrë nga Enti i veprimtarive
sociale lidhnin se Ministria merr pjesë duke pasur parasysh atë se edhe qendrat edhe Enti

149

Në komuna të caktuara, përveç ndërmarrjes publike komunale, nuk funksionojnë institucione të tjera ku do të mund
të kryhej puna e gjithdobishme. Sa i përket biznesit privat, disa të anketuar konsideronin se ai nuk do të jetë i
interesuar për përfshirjen në programin e këtillë sepse nuk do të ketë dobi nga kjo.
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janë pjesë e Ministrisë së punës dhe politikës sociale. Sa i përket përzgjedhjes së
organizatave joqeveritare, u theksua shqetësimi te disa të anketuar se qendrat duhet ti
lejojnë organizatat joqeveritare për shkak të përvojës praktike që e kanë me disa prej tyre.
Propozimi i tillë doli nga njohuria se një numër i madh OJQ nuk punojnë në mënyrë adekuate.
Gjithashtu, u ritheksua se sektori i biznesit privat nuk do ta paraqesë me vetiniciativë interesin
e vepër përfshirjen e veprimtarisë së këtillë.
Ndonëse mund të vërehej një disponim pozitiv i të anketuarve për leverdinë e kësaj mase
(të gjithë të anketuarit theksuan se masa është e mirë dhe mund ta arrijë qëllimin e vet), por
edhe skepsa për implementimin praktik të së njëjtës, megjithatë, numri më i madh i të anketuarve
u përgjigjeshin pyetjeve, duke pasur parasysh se është fjala për persona të rritur. Sa u përket
të miturve dhe shqiptimit të masës punë e gjithdobishme për ta, të anketuarit në masë të
madhe e përkrahin idenë e tillë, por një numër i konsiderueshëm i tyre (34%të atyre që u
deklaruan pozitivisht)specifikuan se masa mund të shqiptohet por për të mitur me moshë më
të madhe (persona me moshë 16 vjeçare, por më të rinj se 18 vjeç).Arsyetimet e atyre të
anketuarve të cilët konsideronin se kjo masë nuk duhet shqiptuar të miturve, theksuan se
ndaj të miturve duhet pasur një qëndrim të vëmendshëm. Në përmasa të brengosjes, gjithashtu
u theksua mendimi se mund të keqpërdoret puna e tyre, disa të mitur nuk do të mund ta
kuptojnë esencën e kësaj mase e të ngjashme. Por, kryesisht mund të nxirren përfundimi se
për numrin më të madh të të anketuarve masa e këtillë mund të jetë e dobishme.
3.3.3. Dënimi me kusht me mbikëqyrje mbrojtëse. Përveç përgjigjeve të
theksuara më lartë dhe pikëpamjeve për çështje të caktuara praktike të cilat çojnë në
realizimin e pasuksesshëm të masave alternative, përfaqësuesit e intervistuar të qendrave
vunë në pah disa aspekte të cilat, gjithashtu, janë arsye e moszbatimit të dënimit me kusht
me mbikëqyrje mbrojtëse. Aspektet për të cilat u përgjigjën të anketuarit mbuluan mbikëqyrjen
mbrojtëse edhe atë në kuptimin të organizimit dhe të përmbajtjes së mbikëqyrjes që aplikohet
ose do të aplikohet me aktivizimin e kësaj mase.
3.3.3.a. Ekipi për zbatimin e mbikëqyrjes mbrojtëse. Sipas përgjigjeve,
momentalisht në suazat e strukturës organizative të qendrave, nuk ekziston ndonjë person
i cili konkretisht do të kishte kompetencë për zbatimin e mbikëqyrjes që e përfshinë kjo
masë. Në një numër të madh përgjigjesh, anëtarët e ekipit profesional nëpër qendra punojnë
në të gjitha problematikat dhe nuk kanë ekipe të specializuara. Nëse paraqitet nevoja e
kryerjes së mbikëqyrjes së tillë, përkatësisht nëse gjykata shqipton një masë të tillë, qendrat
pa problem do të emërojnë person i cili do ta kryejë mbikëqyrjen150. Sipas të anketuarve,
edhe pse nuk ekziston një trup ose person i tillë i specializuar, megjithatë, mbikëqyrja e tillë
do të ishte e zbatueshme për faktin që qendrat janë të trajnuara, për shembull, ta zbatojnë
mbikëqyrjen mbrojtëse te të miturit.
3.3.3.b. Përmbajtja e mbikëqyrjes mbrojtëse. Kur flasim për dënimin me
kusht me mbikëqyrje mbrojtëse, mbikëqyrja mbrojtëse nuk do të thotë vetëm kryerje e
mbikëqyrjes që nënkupton kontrollimin e sjelljes së personit, por përfshin edhe masa të
ndihmës dhe kujdesit. Marrë në përgjithësi, kur qendrat kryejnë mbikëqyrje (e kjo ndodh në
rastet me të miturit), përgatitet program individual në të cilin hollësisht është përpunuar
mënyra e mbikëqyrjes dhe kontrollit që do të kryhet.151 Këtu janë përfshirë kontaktet me
personin dhe familjen, takime me punëdhënësit ose shkollat e të ngjashme. Mbi këtë bazë

150

Megjithatë, për vendosje organizative, për koordinim, obligime të përcaktuara dhe për përgjegjësitë nuk bëhet fjalë.
Duket se kriteri formal do të plotësohej, por për cilësinë do të bisedonin kur do të lindin problemet.
151
Vlen të përmendet se ekziston dallim i madh ndërmjet llojit të mbikëqyrjes që aplikohet ose do të aplikohet te
personat e mitur dhe ata të rritur.
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punëtori social përgatit raport dhe e njofton gjykatën në afat prej 3 muajsh, por edhe më
shpesh nëse nevojitet. Prapëseprapë, siç qe përmendur paraprakisht, kur është fjala për
persona të rritur, mund të thuhet se qendrat edhe nuk kanë ndonjë përvojë të pasur. Kështu,
për shembull, kur bëhet fjalë për kryerjen e mbikëqyrjes profesionale dhe dhënien e ndihmës
profesionale personave që kanë dalë nga burgu, përveç ndihmës së njëhershme me të
holla152mund të thuhet se ndihma profesionale nuk u ofrohet gjithherë. Kështu, në rreth
45% të rasteve të anketuarit deklaruan se takime dhe ndihmë të tillë ka por në gjysmën e
këtyre rasteve qe theksuar se ndihma e tillë ofrohet ose me iniciativë të personit ose nuk
është e rregullt ose zbatohet herë pas here. Është e qartë se ndjekja e vazhdueshme e
situatës së këtyre personave nuk realizohet por edhe cilësia e ndihmës profesionale është
vënë në pyetje. Kjo e fundit është pikërisht në relacion me përgjigjet paraprake për
mbingarkesën e ekipeve profesionale dhe punën e tyre në të gjitha fushat, bile edhe kryerje
të punëve administrative.153
Përveç punës mbikëqyrëse për të cilën ekziston praktikë, personave të cilëve u është
shqiptuar kjo masë, u imponohen edhe obligime të caktuara. Pikërisht nëpërmjet të imponimit
të obligimeve dhe organizimit të aktiviteteve do të tentohet që të sigurohet risocializim dhe
riintegrim i këtyre personave. Në numrin më të madh të përgjigjeve u theksuan forma
themelore të caktuarat angazhimit të personave të cilët mund të kategorizohen në obligime
edukative dhe punuese. Në suazat e angazhimit punues mund të hetohet skepsa te këta
praktikues sa i përket kërkimit të punësimit. Përkatësisht, skepsa ishte sa i përket sektorit të
biznesit privat ku, nëse nuk ekzistojnë benificione të caktuara154, vështirë se mund të jenë
në dobi , në këtë drejtim. Megjithatë, mundësia ekziston, kurse në interes të shtetit është që
ta motivojë këtë sektor i cili padyshim do ti kontribuojë përmirësimit të mënyrave të riintegrimit
të personave në shoqëri. Si plotësim, ishin cekur obligime të caktuara përkufizuese, si
përkufizimi i qarkullimit, mosqëndrimi nëpër lokale, moskonsumimi i alkoolit ose substancave
të tjera, mosshoqërimi me njerëz ose shoqëri të caktuara, por edhe obligime të llojeve më
banale  përgatitja e drekës ose shpërndarja e buxhetit shtëpiak.
Në përgjithësi, praktika e këtillë bën të mendohet se personit i imponohen obligime të
caktuara ose ndalesa, kurse qendra bën mbikëqyrjen e asaj që e bën personi dhe si sillet.
Konkretisht nuk ishte precizuar cilat janë detyrimet e qendrave nga aspekti i ndihmës dhe
kujdesit gjatë zbatimit të asaj që i është urdhëruar personit. Ndoshta kjo nënkuptohet por
konkretisht nuk ishte theksuar nga asnjë i anketuar.
E tëra kjo, pak a shumë është identike me atë që në mënyrë të thukët e radhit ligji.
Megjithatë, sa u përket dispozitave që e rregullojnë këtë materie, sa i përket asaj se kush i
përcakton ose ku janë të përcaktuara obligimet të cilat mund tu imponohen personave,
është i dukshëm një mosharmonizim në përgjigjet e dhëna. Kështu, për 40% të të anketuarve
këto ishin programet individuale të cilat i përgatisin qendrat, kurse për 30% të të anketuarve
ky është Ligji për mbrojtje sociale, për të tjerët kjo është theksuar në aktgjykimin me të cilin
shqiptohet masa. Gjysma e të anketuarve u deklaruan se kur obligimet i cakton gjykata,
këtë e bën në bazë të mendimeve të qendrave.

152

Kjo ndihmë ndahet me kërkesën/iniciativën e personit, e jo me automatizëm.
Nga analiza e gjertanishme e punës së qendrave (viti 2001)... vetëm 13,9% nga rastet e zgjidhura nëpër qendrat ...
paraqesin kompetenca profesionale , Donevska, Dimitrijovska,  Organizimi dhe zhvillimi i qendrave për punë sociale
( Tendenca zhvillimore), faqe 6, Ministria e punës dhe politikës sociale, Enti për veprimtari sociale , Shkup, 2005.
154
Këtu u vu në dukje shembulli i punësimit të personave me nevoja të veçanta, për punësimin e të cilëve pronarët janë
liruar nga pagesa e tatimeve të caktuara ndaj shtetit.
153
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3.3.4. Roli i bashkësisë në zbatimin e masave alternative. Duke
pasur parasysh se qendrat nuk kanë përvojë praktike në zbatimin e masave alternative, por
megjithatë kanë njohuri për metodat e risocializimit dhe riintegrimit të personave të përjashtuar
social, kanë të paktën përvoja teorike e, deri diku ndoshta edhe përvoja praktike në trajtimin
postpenal të personave të rritur, mund të merren parasysh edhe qëndrimet, më saktësisht,
mendimet e të anketuarve në këtë kontekst.
Kështu, sa i përket rolit të bashkësisë pikërisht në zbatimin efikas të këtyre masave, të
anketuarit konsiderojnë se me rëndësi të madhe për risocializimin e tyre është pranimi i
këtyre personave nga ana e bashkësisë dhe pjesëmarrja e tyre normale në jetën lokale.
Por, në aspekt të gjendjes reale, numri më i madh mendojnë se vetëdija publike e popullatës
sonë, posaçërisht asaj që jeton në vende rurale dhe më të vogla, është në nivel shumë të
ulët. Në mjedise të këtilla këta persona nuk do të jenë të pranuar (të paktën në fillim). Është
më se e sigurt se do të jenë të njollosur dhe stigmatizuar, dhe së këndejmi edhe skepsa se
në fillim nuk do të mund të realizohet qëllimi i këtyre masave.
Po qe se ngrihet vetëdija publik, po qe se opinioni informohet se për çfarë veprash
shqiptohen këto masa, çka paraqesin ato dhe për çfarë kryerësish është fjala, ndoshta
atëherë do të ekzistojnë mundësi për një realizim praktik dhe për zbatim efikas të masave,
e me këtë edhe realizimi i qëllimeve të tyre. Aktivitetet e këtilla doemos të ndërmerren nga
ana e shtetit edhe atë, nga Drejtoria, nga bashkësia lokale por edhe nga organizatat
joqeveritare. Format më të shpeshta të informimit të opinionit dhe ngritjes së vetëdijes publike,
për të anketuarit ishin mediumet, si ato të shtypura ashtu edhe elektronike.

KONKLUZIONE
Qendrat për punë sociale sipas esencës së punës së vet , pasqyruar nëpërmjet
jorepresivitetit gjatë veprimit, janë organet kryesore të cilat drejtpërdrejtë do ti zbatojnë
masat alternative. Sipas gjendjes momentale sa i përket informimit dhe njohurive për
problematikën e masave alternative, mund të konkludohet se personeli profesional në qendrat
disponon informata parimore për aktivitetet që zhvillohen në drejtim të implementimit të
masave. Njohuritë kanë të bëjnë kryekëput me atë që e organizon Enti për veprimtari sociale.
Informata nga nivele më të larta nuk ekzistojnë. Informata kanë kryesisht drejtorët por jo
edhe të punësuarit ose praktikuesit, ata të cilët do ti zbatojnë masat. Njohuritë, midis tjerash,
janë të përkufizuara për arsye se nuk ekziston rregullativë nënligjore për ripërpunimin dhe
risaktësimin e kompetencave, përgjegjësive, koordinimit dhe, në përgjithësi, të procedurës
së zbatimit të masave..
Rjedhimisht kësaj, ndonëse Ligji për zbatimin e sanksioneve parasheh, nëpër qendra
nuk ekziston një strukturë e organizuar në mënyrë përkatëse, përkatësisht nuk ekzistojnë
persona, ekipe profesionale ose seksione, që janë konkretisht kompetentë për zbatimin e
masave alternative. Me këtë ndërlidhet edhe gjendja momentale që ekziston nëpër qendra,
e kjo është ekipimi jo i mjaftueshëm posaçërisht në aspekt të mungesës së ekipit profesional.
Kapacitetet e qendrave janë në nivel tejet të ulët të kryerjes së veprimtarisë., e me rritjen e
obligimeve lind edhe skepticizmi se të njëjtat do të organizohen në mënyrë përkatëse që të
mund të aplikohen në mënyrë adekuate. Mjetet materiale të cilat do të jenë të domosdoshme
për masat alternative në përputhje me buxhetet ekzistuese të cilat janë zvogëluar për 3040% për dallim nga viti i kaluar, nuk do të mjaftojnë. Më saktë, të njëjtat tani për tani janë
shumë të vogla duke pasur parasysh vëllimin e madh të punës.
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Meqë qendrat do të jenë vetëm një pjesë e tërë zinxhirit për implementimin e masave,
bashkëpunimi me hallkat tjera të sistemit, përkatësisht me organet e tjera, doemos të
përcaktohet hollësisht. Nga bisedat me përfaqësuesit e qendrave dukej qartë pakënaqësia
në këtë drejtim. Pakënaqësi e veçantë u shfaq lidhur me bashkëpunimin me gjykatat. Përkitazi
me organet tjera, bashkëpunimi ose është në nivel tejet të ulët, si për shembull me prokurorinë
publike ( me përjashtim të bashkëpunimit për delikuencën e të miturve) ose aspak nuk
ekziston, siç është rasti me Drejtorinë për zbatimin e sanksioneve dhe njësitë e
vetadministrimit lokal. Kjo nga ana tjetër do të thotë se , përveç në situata të jashtëzakonshme
edhe atë me gjykatën, shërbimet që i japin qendrat për punë sociale, organet tjera nuk i
shfrytëzojnë, e disa as që janë të interesuar për punën e tyre.

3.4. ANALIZË E PYETËSORËVE DEDIKUAR KOMUNAVE
Qëllimi kryesor i hulumtimit ishte që të fitohen njohuri konkrete për njoftimet, rolin, iniciativat
dhe kapacitetet e komunave për përfshirje në procesin e zbatimit të masave alternative.
Nga ana tjetër, duke pasur parasysh procesin e decentralizimit dhe bartjes së kompetencave
prej nivelit qendror në atë lokal, njëra prej qëllimeve të veçanta ishte që të shihet se a është
bartur një pjesë e procesit të zbatimit të sanksioneve në kompetencë të komunave,
përkatësisht sa janë të inkuadruar dhe përgjegjëse në procesin e krijimit të politikës
ndëshkimore në Republikën e Maqedonisë. Po qe se pajtohemi se masat alternative zbatohen
në bashkësinë, në vendin e banimit të personit të dënuar, atëherë nuk mund e të mos
pajtohemi se komuna duhet të përfshihet në mënyrë aktive, veçanërisht kur është fjala për
punën e gjithdobishme. Duke pasur parasysh mënyrën e zbatimit të saj, komuna do të
duhet të jetë e përfshirë drejtpërdrejtë si pjesë e aktiviteteve dhe të ndërmarrë përgjegjësi
përkatëse. Mu për këto arsye, njëri prej qëllimeve ishte që të fitohen të dhëna konkrete se a
janë komunat të njoftuarave për ekzistimin e masave alternative, si pjesë të sistemit të
sanksioneve penale..
Rezultate nga hulumtimi. Gjatë procesit të hulumtimit, koordinatori i projektit zhvilloi
intervista me përfaqësues të një numri të caktuar komunash në Republikën e Maqedonisë.
Prej gjithsej 33 komunave me seli në qytet, janë realizuar 23 intervista, edhe atë me
përfaqësues të komunave në Tetove, Kërçovë, Dibër, Kumanovë, Kratovë, Koçan, Shtip,
Ohër, Kriva Pallankë, Vinicë, Probishtip,Dellçevë, Berovë, Resnjë, Manastir, Gjevgjeli,
Strumicë, Kavadar, Negotinë, Vallandovë, si dhe me përfaqësues të komunave ShkupQendër, Shkup-Shuto Orizarë dhe Shkup- Çair. Së këndejmi, mund të përfundojmë se të
dhënat që u fituan gjatë hulumtimit, mund ti kontribuojnë verifikimit të njohurive të caktuara
dhe nxjerrjes së përfundimeve dhe propozimeve cilësore, të cilat do të jenë bazë e mirë për
hulumtime të mëtejshme të thelluara si dhe inicimit të reformave për animimin dhe angazhimin
e komunave në procesin e zbatimit të masave alternative.
3.4.1.Kushtet dhe mangësitë.
3.4.1.a. Rregullativa nënligjore. Ndonëse në periudhën e realizimit të intervistave,
masat alternative janë rregulluar vetëm me Kodin penal dhe me Ligjin për zbatimin e
sanksioneve,megjithatë, të anketuarit u pyetën se a janë sjellë akte nënligjore për rregullimin
e tyre më të afërt dhe në çfarë faze është procesi i miratimit të tyre. Më se 65% të të
anketuarve deklaruan se nuk ekzistojnë akte nënligjore me të cilat për së afërmi do të
rregullohej mënyra e zbatimit të tyre. Në këtë kontekst vlen të përmendet se numri më i
madh i të intervistuarve, ishin udhëheqës të shërbimeve juridike në komuna. Intenca e
hulumtimit ishte që të shihet se a janë të inkuadruara komunat në procesin e miratimit të
tyre duke pasur parasysh aktivitetet të cilat ndërmerren nga ana e Entit për veprimtari
sociale, si organ që, megjithatë, është më aktiv dhe më i informuar në fushën e përmendur.
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Në drejtim të njëjtë shkojnë edhe përgjigjet sa i përket informimit për atë se a ekziston
strategji e caktuar qeveritare ose program për implementimin e masave alternative. Ndonëse
numri më i madh i të intervistuarve (12) u përmbajtën nga dhënia e çfarëdo përgjigjeje, të
tjerët konsideronin se nuk ekziston strategji e qeverisë. Bile edhe në pyetjen se a ekziston
iniciativë për sjelljen e programit të tillë, u vërtetuan rezultatet paraprake, sipas të cilave,
përveç 4 të anketuarve, të cilët janë të mendimit se ekziston iniciativë për sjelljen e një
strategjie të caktuar, edhe pse nuk dinin të saktësojnë, të tjerët ose nuk kishin njohuri ose
në mënyrë kategorike pohonin se asgjë nuk ndodh në këtë plan. Nga përgjigjet e këtilla
duket qartë se komunat janë përjashtuar nga procesi i aktiviteteve momentale modeste, që
zhvillohen në fushën e masave alternative.
3.4.1.b. Organizimi. Sipas vendosjes organizative të komunave, shikuar nga aspekti
i përfshirjes së tyre në krijimin e politikës ndëshkimore në shteti, mund të shihet se në këtë
nivel komunat ende nuk janë aktive. Në kuadër të komunës nuk ekziston strukturë/seksion
organizativ e cila ndërmerr aktivitete për parandalimin dhe pengimin e krimit dhe e cila,
ndoshta në atë përbërje, do të ishte kompetente për implementimin e masave alternative.
Përkundër përgjigjeve negative, te pjesa më e madhe e të anketuarve ekziston interesim,
vullnet dhe dëshirë për bashkëpunim me institucione të tjera kompetente edhe në këtë
fushë. Ndonëse nuk ekziston obligim ligjor për organet legjislative që të dorëzojnë raporte/
statistika/të dhëna për numrin e personave të dënuar si dhe për sanksionet e shqiptuara
penale deri te komunat, për të fituar një pasqyrë më të plotë për atë se a janë njoftuar
komunat, në çfarëdolloj mënyre, me gjendjen me krimin në përgjithësi, iu shtrua pyetja
pikërisht për këtë, përkatësisht a kanë shikim në numrin e masave të shqiptuara alternative.
Përgjigjet e dhanë rezultatin e pritur, kurse pasqyra për mosinformimit e plotë të komunave
qartazi u pengon, që mund të shikohet nga përgjigjet se komunat kanë nevojë të jenë të
informuar për numrin e masave të shqiptuara alternative ndaj personave të cilët kanë
vendbanim të përhershëm në komunat e tyre (nga qëndrimi i këtillë bëjnë përjashtim vetëm
dy të anketuar). Në këtë kontekst ishte edhe propozimi se në kuadër të sigurimit publik155
që është kompetencë e komunë, mund të inkuadrohet edhe pyetja për masat alternative,
preventivën nga krimi, delikuenca e të miturve e të ngjashme. Përveç këtyre qenë theksuar
edhe mundësi të tjera dhe propozime përkitazi me aktivitetet të cilat mund ti ndërmarrë
komuna, përkatësisht vunë në pah:
¬ Nevojën e bashkëpunimit me seksionet penale të gjykatave themelore, pikërisht nga
aspekti i informimit për gjenden me krimin në komunën përkatëse;
¬ Iniciativën për kryerjen e mbikëqyrjes në zbatimin e masave alternative, megjithëse
nuk specifikuan në çfarë drejtimi kryerja e mbikëqyrjes;
¬ Nevojën e përgatitjes së programeve të veçanta për implementimin e masave
alternative në nivel komunash;
¬ Mundësinë që komunat të kontribuojnë në identifikimin e shërbimeve publike dhe
organizatave të tjera humanitare të cilat do të mund të pranonin persona të dënuar
duke pasur parasysh se me bartjen e kompetencave prej nivelit qendror në atë lokal,
ndërmarrjet dhe institucionet publike, të cilat kryejnë veprimtari me interes publik,
janë në pronësi të vetadministrimit lokal;

155

Komisioni i sigurisë, siç e bujnë të anketuarit, aty ku ishte përmendur, qe thënë se nuk funksionon.
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¬ Mundësinë që komunat të mund të angazhojnë persona të dënuar në veprimtaritë
komunale dhe punë të tjera në interes të komunës;
¬ Mundësinë që komuna të ndërmarrë aktivitete për informim dhe edukim.
Përgjithësisht, prej propozimeve dhe dëshirave që u shfaqën nëpërmjet pyetësorit, mund
të konkludohet se përveç kompetencave dhe obligimeve të parapara me Ligjin e
vetadministrimit lokal, një numër i madh i të anketuarve janë të vetëdijshëm për nevojën e
përfshirjes edhe të fushave të tjera që janë në interes për bashkësinë.
3.4.1.c. Kapacitetet. Kur është fjala për masat alternative dhe faktin se ato do të
zbatohen në bashkësinë, përkatësisht në vendin e banimit të personit të dënuar, është i
pamohueshëm fakti që komuna do të jetë e inkuadruar, në këtë apo atë mënyrë, në procesin
e implementimit. Gjithashtu, meqë në masë të caktuar ekzistojnë zgjidhje ligjore të cilat nuk
flasin në mënyrë decide për masat alternative dhe aktivitetet e komunës gjatë zbatimit të
tyre, por përfshijnë ose, thënë më mirë, mund të prekin aspekte të kësaj fushe,të anketuarit
ishin të pyetur se a ekzistojnë, në kuadër të komunave të tyre, kapacitete institucionale,
njerëzore dhe materiale për implementimin e suksesshëm të masave alternative. Me këtë
rast, si fakt ishte marrë supozimi se komuna ka një kompetencë të tillë.
Përgjigjet e dhëna lëvizin varësisht nga ajo se a është fjala për kapacitete materiale,
njerëzore ose institucionale. Kështu, derisa 4 të anketuar mendojnë se komunat nuk kanë
kapacitet, ose ai nuk është në masë të mjaftueshme, për tu përfshirë në zbatimin e masave
alternative, përgjigje pozitive mund të vërehet sa i përket ekzistimit të potencialit njerëzor.
Prapëseprapë, të njëjtit janë të mendimit (14) se përveç ekzistimit të kuadrit, nevojiten një
organizim plotësues dhe mjete materiale (6). Vetëm në tre raste të anketuarit mendojnë se
komunat kanë kapacitet përkatës për implementimin e masave alternative, që munden
tërësisht tiu përgjigjen kërkesave të reja përkatësisht detyrave plotësuese, po qe se barten
në kompetencë të tyre.
Sa u përket burimeve të financimit për kryerjen e atyre kompetencave, duke pasur
parasysh se komunat kanë buxhetin e vet, imponohet dilema, vallë a do të jenë pjesë e
buxhetit tanimë të definuar, shpenzimet e nevojshme për kompensimin e një pjese të
aktiviteteve të cilat do të ndërmerreshin nga ana e komunave, ose së bashku me bartjen e
kompetencave shtesë, do të barten edhe mjete financiare shtesë. Ndonëse momentalisht
komunat nuk kanë zëre të veçanta në buxhetet e tyre për zbatimin e masave alternative,
megjithatë, paralajmëruan se ka mundësi që të shfrytëzohen zëra të tjerë të buxhetit nëse
përputhen me dedikimin e tyre. Disa komuna ndajnë mjete për projekte të organizatave
joqeveritare të cilat ndoshta, si modalitet, do të mund të shfrytëzohen po qe se koordinimi
gjatë implementimit të masave alternative zhvillohet edhe në atë nivel.
3.4.1.ç. Duke marrë parasysh specifikën e materies që është në pyetje, mosekzistimi
i strukturës organizative, mungesa e njohurive për masat, mungesa e informatave për
aktivitetet në planin e masave alternative, është e qartë se ,nëse komunat marrin një
pjesë të obligimeve në këtë drejtim, do të jetë i nevojshëm trajnimi dhe profesionalizimi i
personave përkatës. Veçanërisht u theksua nevoja e precizimit të qartë të kompetencave,
organizimit, mënyrës së kryerjes së mekanizmave të bashkëpunimit me institucione
relevante, si dhe nevoja e bartjes së diturisë nga ana e institucioneve përkatëse të
specializuara për këtë qëllim.
3.4.1.d. Bashkëpunimi. Prej përgjigjeve të marra lidhur me bashkëpunimin ekzistues
ndërmjet komunave dhe organeve të tjera implementuese të masave, është i dukshëm izolimi
i plotë i komunës në cilindo kontekst, jo vetëm sa u përket masave alternative. Qe theksuar
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vetëm ajo se , në masë të caktuar, komunat bashkëpunojnë me qendrat për shkak të
kompetencës që e kanë në fushën e mbrojtjes sociale dhe mbrojtjes së fëmijëve, por as ai
bashkëpunim nuk mund të thuhet se është në nivel të kënaqshëm. Përkatësisht, ky
bashkëpunim më shumë realizohet në sferën e realizimit të të drejtave nga mbrojtja sociale,
edhe atë në rastet me angazhimet në punë të pranuesve të ndihmës sociale me të holla.
Pyetja e përmendur u imponua për shkak të dispozitave jo të rregulluara ose jo të precizuara
plotësisht në Ligjin për zbatimin e sanksioneve që kanë të bëjnë çështjet në vijim:
¬ kush do ta kryejë mbikëqyrjen mbi përmbushjen e obligimeve të personit të dënuar?
¬ cilat janë burimet e financimit për kryerjen e atyre kompetencave?
Lidhur me çështjen e parë, sipas KP, mbikëqyrjen e përmbushjes së obligimeve të të
dënuarit e kryen gjyqi, kurse sipas LZS, seksioni (mendohet për seksionin në kuadër të
qendrave) në afat prej 15 ditësh cakton një person i cili do të kryejë mbikëqyrjen e
drejtpërdrejtë të zbatimit të punës së gjithdobishme. Nga ana tjetër sipas nenit 36/1, pika 4
të Ligjit të vetëadministrimit lokal, komunat janë kompetente që të kryejnë mbikëqyrjen mbi
punën e shërbimeve publike që janë në kompetencë të tyre. Së këndejmi ekziston
kompetencë e ndarë ndërmjet të gjitha palëve të përfshira dhe për shkak të shmangies së
përplasjes eventuale të kompetencave në kryerjen e mbikëqyrjes, nevojitet të bëhet një
ndarje e përpiktë e kompetencave, bashkëpunimi dhe koordinimi i tyre i ndërsjellë.
Shikuar nga përgjigjet e përfaqësuesve të këtij organi dhe nga veprimi me drejtim autist,
gjendja në këtë nivel në këtë moment është krejtësisht e pakënaqshme, përkatësisht nuk
ekziston kurrfarë relacioni ndërmjet komunës dhe organeve të tjera.
3.4.1.dh. Njohuritë dhe pranueshmëria. Lidhur me atë se sa përfaqësuesit e
komunave janë të informuar dhe të njoftuar me masat alternative, me mënyrën e realizimit
të tyre, me mundësitë që i ofrojnë, dëshpërues ishte fakti se gati gjysma e të anketuarve
aspak nuk janë të njoftuar me ekzistimin e masave alternative, rëndësinë e tyre, mënyrat e
zbatimit ose me qëllimet që duhet ti arrijnë. Të anketuarit tjerë (11) kishin njohuri parimore.
Duke pasur parasysh faktin se shumica e të anketuarve ishin përfaqësues të sektorëve
juridikë të komunave, kishin njohuri të caktuara për masat. Megjithatë, ishin mjaft të pa
sigurt gjatë dhënies së përgjigjes pohuese. Dukej sikur kishin dëgjuar për masa të tilla, por
informata të hollësishme për të njëjtat nuk kishin.
Ajo që u tha më lartë shkon në llogari të përgjigjeve , sipas të cilave, të anketuarit masat
alternative i shohin si zëvendësim i mirë i dënimit me burg dhe mendojnë se të njëjtat mund
ta arrijnë qëllimin e vet, përkatësisht risocializimin e personave, pa privim nga liria. Ekziston
pajtueshmëria se masat alternative mund të jenë të dobishme kur është fjala për vepra më
të lehta penale. Ndërkaq, numri më i madh i të anketuarve, realizimin e qëllimeve e
kushtëzojnë me llojin, respektivisht , peshën e veprës së kryer penale si dhe me nevojën
vendosjes organizative përkatëse të vetë masave.

3.4.2. Puna e gjithdobishme. Duke pasur parasysh se vetë fjala punë e
gjithëdobishme nënkupton kryerjen e punëve të cilat janë me karakter të gjithdobishëm , që
do të thotë me interes për qytetarët dhe bashkësinë, ligjvënësi gjatë rregullimit të masës së
përmendur alternative , nëpërmjet numërimit të vendeve se ku i dënuari mund ti punojë
orët e caktua qartë, ka tentuar që në mënyrë indirekte ta përcaktojë karakterin e tyre të
gjithdobishëm. Kështu, sipas Kodit penal është përcaktuar minimumi dhe maksimumi i orëve
të punës të cilat i dënuari do të jetë i obliguar ti punojë pa kompensim në organe shtetërore,
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ndërmarrje publike, institucione publike ose në organizata humanitare. Sipas Ligjit për
vetadministrim lokal156, është përmendur në mënyrë eksplicite se cilat punë konsiderohen
si punë me interes të përgjithshëm, në kompetencat e kujt janë të njëjtat dhe në çfarë forme
institucionale zbatohen ato.
Në të vërtetë, sipas nenit 21, komunat në mënyrë të pavarur i përcaktojnë dhe i kryejnë
punët me interes publik me rëndësi lokale, deri sa në nenin vijues është dhënë lista e tyre e
hollësishme.
Do të thotë, gjykatësi gjatë shqiptimit të masës, mund të zgjedhë njërin nga aktivitetet, që
assesi nuk përjashton edhe aktivitete tjera me karakter të gjithdobishëm, që mund të ofrohen
nga ana e organeve ose organizatave tjera humanitare, siç është përcaktuar në ligj.
Megjithatë, në këtë pjesë të analizës do të ndalemi në kompetencat në suaza të komunave,
si subjekte përgjegjëse për zbatimin e tyre. Kështu, nëse pranohen kompetenca të caktuara
me karakter publik si mundësi për implementimin e punës së gjithdobishme, komuna doemos
duhet të njoftohet sepse e njëjta bën mbikëqyrjen ndaj punëve të cilat kryhen nga kompetenca
e saj. Kjo është në pajtim me neni 234 të LZS, sipas të cilit për kryerjen e punës së
gjithdobishme, Drejtoria lidh marrëveshje përpos me organin shtetëror, organizatën
humanitare, institucionin, ndërmarrjen publike, edhe me njësinë e vetadministrimit lokal në
të cilën personi i dënuar do ti kryejë obligimet e veta punuese.
3.4.2.a. Si rezultat i kësaj që u tha më lart, të anketuarit u pyetën se a janë krijuar
kushte për zbatimin e saj, dhe në rastin e përgjigjes negative, cilat kushte, sipas tyre do të
duhej të plotësohen.
Edhe pas dy vitesh nga zbatimi i punës së gjithdobishme, përgjigjet e të anketuarve e
vërtetojnë të njëjtin mendim si edhe para vetë realizimit të këtij projekti. Përveç 3 të anketuarve
të cilët konsiderojnë se janë krijuar kushte, duke mos përmendur konkretisht cilat, të tjerët
konsiderojnë se nuk janë krijuar parakushte për implementimin e saj të tërësishëm. Shkakun
për gjendjen e këtillë disa e gjejnë në mosekzistimin e akteve nënligjore përkatësisht të
legjislacionit dhe programeve të caktuara. Të tjerët konsiderojnë se nuk ekziston vendosje
institucionale përkatësisht organizative ose madje mekanizëm i cili do të bënte mbikëqyrje
ndaj zbatimit të masës konkrete alternative. Një pjesë e vegël e të anketuarve e shikojnë në
mosekzistimin e ndonjë marrëveshjeve për bashkëpunim, e cila do të lidhej ndërmjet
shërbimeve publike, ku do të kryhej puna, dhe Drejtorisë për zbatimin e sanksioneve
kompetente për procesin e zbatimit. Më tutje, si shkaqe të moszbatimit të këtyre masave,
të anketuarit përmendën edhe procesin e papërfunduar të decentralizimit dhe kompetencat
e ndara ose të transferuara në mënyrë joprecize, prej pushtetit qendror në atë lokal,
mosekzistimin e komunikimit ndërmjet organeve, mosekzistimin e praktikës e cila mund ti
vë në pah mangësitë. Sipas këtyre të anketuarve kushtet që duhet të plotësohen, në mënyrë
që të mund të sendërtohen këto masa, lëvizin në këtë drejtim: sjellja e akteve nënligjore,
vendosja e strukturës përkatëse organizative, precizomi i kompetencave. Përveç dilemës
që paraqitet te shumica e të anketuarve sa i përket asaj se cili organ do të ishte përgjegjës
për kryerjen e mbikëqyrjes, një pjesë e tyre konsiderojnë se komunat duhet ta marrin këtë
kompetencë. Me këtë rast, në plotësimin e përgjigjeve mund të shihen mendimet e tyre për
formimin e një trupi/seksioni kompetent për këto punë, ose madje emërimi i një personi,
koordinatori i cili do të ishte kompetent për aktivitetet e këtilla.

156

Ligji për vetadministrimin lokal, neni 21
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Duke marrë parasysh atë se puna e gjithdobishme realizohet në shërbimet publike,
institucionet publike, shoqatat humanitare, u bë pyetja se deri tash në suazat e komunës a
janë identifikuar shërbime publike konkrete në të cilat personi i dënuar duhet ti kryejë obligimet
e veta punuese. Përgjigja e të anketuarve është negative. Gjithashtu, numri më i madh i të
anketuarve konsideron se në komunat e tyre ekzistojnë ndërmarrje publike të cilat mund të
ofrojnë punë me karakter të gjithdobishëm, ku mund të përfshihen personat e dënuar. Duke
marrë parasysh atë se edhe shoqatat e qytetarëve janë paraparë si vende ku mund të
kryhet puna e gjithdobishme, një numër i vogël i të anketuarve nuk i dhanë besim obcionit
të këtillë, duke konsideruar se shoqatat e qytetarëve nuk janë adekuate që të ofrojnë shërbime
të mira, përkatësisht të marrin obligim që të pranojnë persona të dënuar në mënyrë që
masa të zbatohet në mënyrë efikase. Sa i përket asaj se në kompetencë të kujt është
obligimi i këtillë, përgjigjet ishin të ndara, por mund të thuhet se dominonte përgjigja sipas
së cilës komuna është trupi që duhet ta ketë këtë kompetencë, duke marrë parasysh faktin
se i njeh më së miri kushtet dhe nevojat lokale.
Sa i përket asaj se a do të duhej puna e gjithdobishme të zbatohet edhe ndaj personave
të mitur, përgjigjet lëviznin në mënyrë ekstreme. Në të vërtetë, një numër jo i vogël i të
anketuarve japin përgjigje negative me arsyetim se masa nuk do të ketë efekt, nëse të
miturit ndëshkohen me punë, përkatësisht se, për shkak të personalitetit të tyre të paformuar,
nuk do ta kuptonin rëndësinë e saj. Të tjerët e lidhin masën alternative me vitet e moshës së
të miturve, si dhe me llojin e punës, përkatësisht duke i pasur parasysh kategoritë të mitur
më të rinj dhe më të vjetër sipas KP, një pjesë e të anketuarve konsiderojnë se ajo mund të
shqiptohet ndaj të miturve më të rritur. Mbështetje për këtë qëndrim para së gjithash, gjejnë
në Ligjin për marrëdhënie pune, sipas të cilit ndalohet puna për të mitur nën 15 vjeç. Edhe
përpos asaj se shumica (10) konsiderojnë se masa alternative është shumë më efikase të
zbatohet ndaj kryerësve të mitur të veprave penale, një pjesë e tyre e kushtëzojnë me
zgjedhje të veçantë të punës ose e kombinojnë me komponentin edukativ. Njëri madje
shkon deri atje sa që konsideron se parimi i oportunitetit duhet të përjashtohet në rast të
ndjekjes së të miturve. Vetëm njëri nga të anketuarit përgjigjen për pyetjen e përmendur ia
lë Qendrës për punë sociale.

3.4.3. Mendimi publik. Përgjigje interesante janë dhënë në pyetjen si e shikojnë
përfaqësuesit e komunave rolin e bashkësisë në procesin e zbatimit të masave alternative,
veçanërisht të punës së gjithdobishme. Numri më i madh i të anketuarve pajtohen se ajo
duhet të ketë rol më aktiv në pranimin e personave. Kur është fjala, madje, për madhësinë
e mjedisit lokal në të cilin personi i dënuar jeton, ekzistojnë qëndrime të ndryshme për anët
pozitive, përkatësisht negative, të lidhura me afërsinë dhe njohjen e ndërsjellë të qytetarëve
në një qytet. Kështu, njëri nga të anketuarit konsideron se, vetë fakti që është zhvilluar një
afërsi më e madhe ndërmjet banorëve në një qytet më të vogël, ndikon në atë që personi të
pranohet më lehtë nga ana e tyre. Kundrejt qëndrimeve dhe mendimeve të këtilla janë edhe
mendimet e një numri të vogël të të anketuarve se afërsia, njohja e këtillë dhe mjedisi i
ngushtë mund të ketë ndikim negativ para së gjithash ndaj personit të dënuar. Si veçanërisht
karakteristike theksojmë mendimin sipas të cilit roli i bashkësisë varet nga personaliteti i
personit. Në të vërtetë, në përgjigje thuhet se nëse personi ka pasur funksion të lartë,
reagimi i bashkësisë do të ishte më negativ në krahasim me atë që do ta kishin ndaj të
kthyerve ose personave me ndikim të vërejtur dhe sjellje delikuente. Qëndrimi i këtillë vë në
dukje mundësinë e retributivitetit i cili do të orientohet ndaj personit të dënuar nga ana e atij
i cili duhet ti ndihmojë më së shumti.
Pikërisht lidhur me këtë numri më i madh (23) i të anketuarve konsideron se qytetarët
duhet të njoftohen me qëllimet, mënyrën e zbatimit të masave. Dallime e ekzistojnë vetëm
në shkallën e paraqitjes së të dhënave në opinion, e të cilat u dedikohen të dhënëve personale
të personave të dënuar. Kështu, përderisa pakica konsideron se të dhënat për personin
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duhet të mbeten në dosjet e gjyqeve dhe nuk duhet të prezantohen publikisht me qëllim që
të mos stigmatizohen dhe ti nënshtrohen turpit, numri më i madh përkrahin stigmatizimin
dhe argumentojnë se qytetarët duhet të informohen se personi nuk është i punësuar në
mënyrë të rregullt në shërbimin publik, por i përpunon orët e përcaktuara nga ana e gjyqit
si pjesë e masës së marrë.
Njohja dhe informimi i opinionit sa u përket masave është e domosdoshme, e sa i përket
mënyrës nëpërmjet së cilës mund të rritet vetëdija publike, të anketuarit përmendin fushatat
e mediumeve, tribunat publike, trajnimet, shpërndarjen e broshurave dhe doracakëve të
ndryshëm, si dhe emisionet kontaktuese të mediumeve elektronike për burime themelore të
njohjes nëpërmjet të cilave mund të njoftohet dhe edukohet popullata. Një propozim pak më
ndryshe u ofrua nga ana e komunës së Çairit, që paraqet edhe befasi duke marrë parasysh
iniciativën për marrjen e aktivitetit të hulumtimit të opinionit publik të qytetarëve, që paraqet
edhe hap konkret të vetiniciativës dhe angazhimit të asaj që padyshim do ta prekë vetë
komunën me sendërtimin e këtyre masave në praktikë.

KONKLUZIONE
Bashkësia ka rol të madh në sistemin e zbatimit të masave alternative. Parakushte
themelore për pranimin e rolit të këtillë të bashkësisë të organizuar nëpërmjet komunës,
janë mendimet se vepra penale është kryer në bashkësi, është e orientuar ndaj individëve
në bashkësi, në kushte dhe gjendje që ekzistojnë në bashkësi, të cilat paraqiten si faktor
shoqëror që ndikon në kryerjen e veprës penale ose paraqitjen e krimit.
Masat alternative për nga natyra dhe qëllimi i vet janë masa të cilat duhet të zbatohen në
liri në bashkësi. Duke marrë parasysh atë se bashkësia, e organizuar nëpërmjet komunës
do të duhej të kishte rol veçanërisht aktiv në procesin e zbatimit të tyre dhe në procesin e
krijimit të politikave. Veçanërisht i rëndësishëm është roli i bashkësisë në procesin e
preventivës dhe mënjanimin e kushteve, faktorëve, rrethanave që e inkurajojnë ose, madje
e mundësojnë sjelljen kriminale. Prandaj, nevoja për informim të përhershëm, bashkësi
aktive dhe kreative është e domosdoshme që masat alternative të cilat do të zbatohen në të
të zbatohen në mënyrë përkatëse. Gjithashtu, gjatë sjelljes së çfarëdo qoftë konkluzionesh
lidhur me komunën dhe sa janë ato të njoftuara me masat alternative, me politikën
ndëshkimore, sa munden në mënyrë të organizuar ti përgjigjen një sistemi ndëshkimor i cili
pjesërisht do të zbatohet në liri, në bashkësi, doemos duhet të merret parasysh se tash nuk
ekziston asnjë obligim ligjor për komunën që të veprojë në këtë plan. Në pajtim me përgjigjet
e përfaqësuesve të komunave do ti marrim si bazë për punën e mëtejme. Kjo është një
temë për të cilën doemos duhet të flitet shumë dhe për të cilën duhet të bëhet shumë.
Megjithatë, në mënyrë që të fitojmë një pasqyrë të përgjithshme për relacionin e komunave
dhe masat alternative, prej përgjigjeve të pyetësorëve mund të nxirren konkluzione të
caktuara. Në të vërtetë, sipas legjislacionit ligjor ekzistues për rregullimin e sferës së masave
alternative dhe Ligjit për vetadministrim lokal, nuk ekziston asnjë dispozitë e cila e obligon
komunën në çfarëdo qoftë mënyre me politikën ndëshkimore të shtetit, e as me masat
alternative si specifikë. Kështu, përfaqësuesit posedonin disa njohuri parimore për atë që
paraqesin masat alternative. Krahas me izolimin e këtillë, është edhe mosbashkëpunimi i
komunës me organet tjera, të cilat paraqiten në sistemin e zbatimit të masave alternative.
Më saktë, bashkëpunimi që e kanë vetëm me qendrat për punë sociale sa i përket angazhimit
punues të personave që marrin ndihmë sociale. Me organet tjera nuk kanë komunikim. As
që dihen ndërmarrjet ose institucionet dhe organizatat tjera publike, as që ekzistojnë rregulla
të vendosura të lojës me ndarjen e kompetencave, as që ekziston ndonjë strukturë
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organizative, e as financa. Gjendja e këtillë është mjaft e padëshirueshme nëse kemi parasysh
se puna e gjithdobishme do të realizohet në bashkësi, në liri, e do të kryhet në ndërmarrjen
publike e cila është në kompetencë të komunës. Mund të përfundojmë se tash për tash në
Republikën e Maqedonisë nuk ekzistojnë kushte të cilat do të mundësojnë realizimin adekuat
të qëllimeve dhe detyrave të cilat organet e sipërpërmendura do të insistojnë ti kryejnë.
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REKOMANDIME
Duke marrë parasysh atë se hulumtimi që u bë në mënyrë tematike dhe u nda në disa
pjesë, në të njëjtin drejtim do ti prezantojmë edhe rekomandimet e përgjithshme të cilat
dolën nga analiza e gjendjes me sanksionet dhe masat alternative në Republikën e
Maqedonisë. Kështu, rekomandimet do ti dedikohen nivelit të legjislacionit dhe nivelit të
rekomandimeve drejtuar organeve që duhet ti zbatojnë.

LEGJISLACIONI
Janë të domosdoshme risaktësime plotësuese të zgjidhjeve ligjore ekzistuese si lidhur
me rregullimin e disa sanksioneve dhe masave alternative, ashtu edhe lidhur me kompetencat
e organeve të cilat janë të përfshira drejtpërdrejt në procesin e zbatimit të tyre. Në këtë
drejtim nevojiten ndryshime në Kodon penal, në Ligjin për zbatimin e sanksioneve, në Ligjin
për gjykatat, në Ligjin për mbrojtje sociale.
Sa u përket ndryshimeve në Kodin penal, propozojmë zgjerimin e listës me obligimet të
cilat mund ti shqiptojë gjykatësi së bashku me dënimin me kusht me mbikëqyrje mbrojtëse,
të cilat do të mund ta zgjeronin sasinë e mundësive për situata të ndryshme dhe kryerës të
ndryshëm.
Më tutje, propozojmë ndryshimin e kushtit kundërvajtës për herë të parë në situatat kur
mund të shqiptohet puna e gjithdobishme. Kjo ngase njëra nga kritikat për burgun është
pikërisht fakti që në masë të madhe të burgosurit janë edhe recidivistë.
Nëse mbetet kushti i këtillë, kritika e mëparshme ngel vetëm si kritikë, pa ndonjë mundësi
tjetër për tu marrë me këta njerëz. Nga ana tjetër, jo gjithnjë delikti i parë e bën të dytin më
të rëndë me qëllim që personi të mos ketë shans tjetër edhe në sanksionim. Argument
tjetër në këtë drejtim është pikërisht parimi i mosdiskriminimit kur është fjala për zbatimin e
këtyre sanksioneve dhe masave.
Pikërisht në këtë kontekst është zbatimi i dispozitës së veçantë me të cilën do të vërtetohej
pikërisht parimi i mosdiskriminimit, si dhe zbatimi i dispozitave për mbrojtjen e të drejtave të
personave të cilët do ti zbatojnë, përkatësisht do të sanksionohen me këto alternativa.
Duke marrë parasysh atë se masat alternative në të njëjtën kohë edhe do të mbikëqyren,
përkatësisht gjatë zbatimit të tyre, personave do tu ofrohet ndihmë, kujdes dhe mbikëqyrje,
dispozitat ekzistuese në Kodin penal dhe në Ligjin për zbatimin e sanksioneve, është e
domosdoshme që të harmonizohen pikërisht në raport me organin kompetent për kryerjen
e kësaj mbikëqyrjeje (veçanërisht te puna e gjithdobishme dhe te mbikëqyrja shtëpiake).
Në të njëjtën kohë, do të duhet të përcaktohen në mënyrë precize të drejtat dhe obligimet e
personave të cilët do ta zbatojnë mbikëqyrjen. Nuk guxon të harrohet as mbrojtja e këtyre
personave duke marrë parasysh atë se puna e tyre mban me vete rreziqe të posaçme duke
marrë parasysh specifikën e materies që përfshijnë. Prandaj, nevojiten mekanizma të caktuar
mbrojtës të cilat po ashtu do të jenë aq specifikë që nuk do ta çrregullojnë jorepresivitetin në
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karakterin e shërbimit që e kryejnë. Karakteri i veçantë që e ka burgu shtëpiak si sanksion,
paralajmëron edhe nevojën e përcaktimit preciz dhe përdorimin e mundshëm të shërbimeve
të policisë, më saktë se çfarë shërbimesh do të mund të kërkoheshin, në atë masë do ti
realizojë, se a do të përdoret arma ose jo, cilat do të jenë kompetencat dhe detaje të ngjashme.
Ndryshimet në këto ligje në mënyrë të domosdoshme do të sjellin në nevojën e
ndryshimeve edhe në tekstet tjera ligjore, si për shembull në Ligjin për gjykatat, ku në mënyrë
të veçantë do të duhej të theksohej ekzistimi i gjykatësit për zbatimin e sanksioneve, kurse
në mënyrë më të hollësishme funksioni do të përpunohej në Ligjin për zbatimin e sanksioneve,
ku momentalisht ekzistojnë dispozita të caktuara, por megjithatë janë parimore. Po ashtu,
duke marrë parasysh atë se me Ligjin për procedurën penale, Kodin penal dhe me Ligjin
për zbatimin e sanksioneve rregullohet pozita dhe roli i qendrave për punë sociale, ndryshimet
e këtill udhëzojnë edhe në nevojën e ndryshimeve në Ligjin për mbrojtje sociale, i cili e
rregullon veprimtarinë e këtyre organeve.
Zgjidhjet ekzistuese momentale ligjore ofrojnë suaza të përgjithshme të cilat është e
domosdoshme të riprecizohen dhe konkretizohen me legjislacion nënligjor përkatës për
çdo masë veças.

PROKURORITË THEMELORE PUBLIKE
Për shkak të nevojës që masat alternative të zbatohen nga fazat e mëhershme në
procedurë dhe me pjesëmarrjen e më shumë organeve veçanërisht jorepresivet, prokurori
publik duhet që më shpesh në propozim-aktakuzë të inkorporojë edhe llojin e sanksionit
penal, posaçërisht masën alternative. Është e domosdoshme që prokurori publik të ketë
pasqyrë të tërësishme për profilin, përkatësisht për personalitetin e kryerësit në mënyrë që
të mund ta përcaktojë llojin e masës alternative të cilën mund ta propozojë. Për këtë qëllim,
që është edhe në pajtim me nenin 21 të Ligjit për prokurorinë publike, prokurori publik më
shpesh duhet ti shfrytëzojë organet tjera si burim të informatave. Në rastin me propozimin
e masave alternative duhet ta përfshijë Qendrën për punë sociale dhe ta shfrytëzojë mendimin
e tij lidhur me profilin e personit me qëllim që të marrë analizë profesionale për personalitetin,
për motivet dhe mënyrën e kryerjes së veprës penale, i cili do të jetë i domosdoshëm gjatë
propozimit të llojit konkret të masës alternative. Kësisoj do të shtohej edhe praktika e
propozimit të llojit të sanksioneve penale dhe do të precizoheshin dhe zhvilloheshin metodat
dhe kriteret e nevojshme për zbatimin e masave të caktuara alternative. Kjo jo vetë që do
të shkonte në favor të zhvillimit të praktikave te prokurorët publikë, trajtimit përkatës të
personave të akuzuar në situata të caktuara ku ka mundësi të zbatohet masa alternative,
por do të ishin të dobishme edhe për gjykata të cilat nuk kanë të dhëna plotësuese për
përcaktimin në mënyrë, matjen dhe shqiptimin në mënyrë precize të masës përkatëse
alternative. Pikërisht sa i përket grumbullimit të të dhënave dhe etablimit të bashkëpunimit
me institucionet tjera, duhet të nënshkruhen memorandume për bashkëpunim ndërmjet të
gjitha organeve të involvuara. Memorandumet e këtilla për bashkëpunim jo vetëm që do të
ishin mjet për mbajtjen e komunikimit ndërmjet organeve, por do të pengonin që i njëjti të
ndërpritet nëse ndërrohet personeli në çfarëdo qoftë organi, përkatësisht do ta mbanin
vazhdimësinë e aktiviteteve dhe zhvillimin e sistemit të masave alternative. Kjo ndodh nga
se, edhe pse ekziston obligim ligjor për të gjitha organet që të bashkëpunojnë ndërmjet
vetes, një praktikë e këtillë nuk ekziston. Ndoshta mënyra e këtillë do të mundësojë që ajo
të vendoset ose, atje ku nevojitet, të thellohet dhe të zhvillohet.
Duke pasur parasysh atë se legjislacioni penal maqedonas insiston që gradualisht të
inkorporojë elemente të së drejtës restrative, roli i viktimës doemos duhet të ketë rëndësi
të posaçme edhe në këtë pjesë të procedurës. Prandaj nevojitet përfshirja aktive e viktimës
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së veprës penale në procesin e vendosjes për zbatimin ose për propozimin e masave
alternative. Kjo nënkupton si marrjen parasysh të momenteve të parapara ligjore momentale
për rolin e viktimës, ashtu edhe të mbajturit llogari për nevojat e saj reale dhe sigurimin e
mbrojtjes së saj.
Përdorimi përkatës i masave alternative është i lidhur edhe me organizimin përkatës të
të gjitha organeve implementuese. Prandaj është e nevojshme që në programin e sistemimit
dhe të organizimit të parashihet personel profesional dhe teknik i cili do ti ndihmojë prokurorit
gjatë marrjes së aktiviteteve nga aspekti i masave alternative. Duke marrë parasysh se
aktivitetet e prokurorit publik në sistemin e masave alternative në janë përcaktuar në mënyrë
precize, nevojitet përcaktimi decid i të drejtave, obligimeve dhe përgjegjësive të prokurorëve
publikë. Me këtë padyshim se ndërlidhet edhe nevoja për trajnime edukative dedikuar
prokurorëve lidhur me qëllimet e masave alternative, mënyrat e pjesëmarrjes së prokurorëve
publikë në procesin e propozimit të masave alternative dhe ngjashëm. Pikërisht nga aspekti
i përsosjes profesionale të prokurorëve publikë, buxheti i prokurorisë publike parasheh edhe
me ligj ndarjen e mjeteve për këtë qëllim. Prandaj, për shkak të profesionalizimit të
prokurorëve publikë në temën e masave alternative duhet të përcaktohet zë i veçantë
buxhetor (që në moment nuk ekziston). Gjithashtu, në këtë drejtim duhet të shfrytëzohet
edhe Akademia për trajnimin e gjykatësve dhe të prokurorëve publikë, duke marrë parasysh
funksionin e saj themelor.
Duke marrë parasysh atë se prokurorët publikë ishin skeptikë sa i përket pranimit të
këtyre masave nga ana e opinionit, prokuroria publike në pajtim me obligimin ligjor të nenit
8 të ligjit për prokurori publike, duhet ta informojë opinioni si për gjendjen me krimin, ashtu
edhe me opcionet që janë në dispozicion sa i përket sanksionimit. Kjo do të kishte me
rëndësi të veçantë në fillim të zbatimit të masave, deri sa opinioni nuk sensibilizohet dhe
nuk i pranon masat e këtilla si adekuate për preventivin e krimit në bashkësinë dhe të
zvogëlojë stigmatizimin e personave, të cilët do të zbatojnë masa alternative në liri.

GJYKATAT THEMELORE
Roli më i rëndësishëm i gjykatësve, i cili në të njëjtën kohë është edhe detyra më e
vështirë, pikërisht është vendosja dhe shqiptimi i sanksionit adekuat për kryerës përkatës
të veprës penale. Është e qartë se kur është fjala për praktikën gjyqësore në shqiptimin e
masave alternative, gjykatësit plotësisht janë inertë dhe të pavendosur. Ndoshta frika nga
zbatimi i asaj që është e re dhe e pakontrolluar është në prapavijë, ndoshta pikërisht për
shkak të gjendjes së kritikës së përhershme të cilës i nënshtrohen gjykatësit ose ngjashëm,
me arsyetim për zbatimin e masave. Megjithatë, duke marrë parasysh rolin që e kanë
gjykatësit në krijimin e politikës ndëshkimore, është i domosdoshëm edhe intervenimi i tyre
në këtë plan. Nevojitet iniciativë më e madhe në zbatimin e zgjidhjeve të reja ligjore për
sanksionet dhe për pranimin e rolit më aktiv në inicimin e ndryshimeve në praktikën e vjetruar
të luajtjes në sigurt dhe zbatimi më i shpeshtë masave alternative. Domethënë, është i
domosdoshëm ndryshimi i rolit të gjykatësit. Nevojiten gjykatës të cilët do të jenë aktivë
gjatë gjithë zhvillimit të procedurës, që do të jenë të informuar, kreativë, të përkushtuar dhe
fleksibilë. Po ashtu, nuk duhet të anashkalohet edhe fakti se ndoshta për disa gjykatës
burgu ende paraqet mënyrën e vetme të sigurt dhe të mirë për ballafaqim me kriminelët.
Është i domosdoshëm ndryshimi edhe në këtë drejtim, përkatësisht mund të thuhet se
kërkesat e këtilla janë të mëdha duke marrë parasysh gjendjen momentale në Republikën e
Maqedonisë.
Duke marrë parasysh atë se është e domosdoshme që nevoja e përmendur nuk është i
vetmi kriter për ndryshimin e politikës ndëshkimore dhe efektuimin e zgjidhjeve ligjore
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ekzistuese dhe parimore, nevojitet miratimi urgjent i akteve nënligjore, udhëzimeve,
rregulloreve, doracakëve për përpunimin e hollësishëm të mekanizmit të zbatuar në mënyrë
të përgjithshme për zbatimin e masave alternative. Ose miratimi i rregulloreve të veçanta
për zbatimin e punës së gjithdobishme, por edhe për masa tjera të cilat do të zbatohen në
bashkësi. Kuptohet, një aktivitet i këtillë duhet të dalë prej strukturave në nivel më të lartë
menaxhues/shtetëror, megjithatë kujdesi që doemos duhet ta kenë gjykatësit gjatë përgatitjes
së dokumenteve të këtilla është i pashmangshëm. Nëse intenca jonë është që të sigurojmë
zbatimin e vërtetë, adekuat të masave, gjykatësit doemos duhet të përfshihen në krijimin si
të politikave, ashtu edhe konkretisht të japin kontributin e vet ndaj krijimit edhe të
dokumentacionit të nevojshëm. Në këtë drejtim doemos duhet të bëhen ndryshime si në
Ligjin për gjykatësit, Rregulloren gjyqësore dhe në Ligjin për zbatimin e sanksioneve, ku do
të precizohet dhe definohet konkretisht roli i gjykatësit për zbatimin e sanksioneve në
implementimin e masave alternative. Duke marrë parasysh faktin se gjykatësit gjykues pa
dyshim janë të ngarkuar me një vëllim të madh të detyrave punuese, e duke marrë parasysh
atë se masat alternative kërkonin përkushtim, përshpejtim dhe përpikëri në zbatim, është e
domosdoshme të formohet ekip profesional në suazat e gjyqit ose si trup ndihmës për
gjykatësin gjykues, që është në pajtim edhe zgjidhjen ligjore të nenit 12 të Ligjit për gjykatësit.
Ky ekip do të duhet ti shfrytëzojë resurset nga të gjitha institucionet (veçanërisht të Qendrave
për punë sociale) gjatë grumbullimit të të dhënave për personalitetin e individëve në mënyrë
që gjykatësi të mund të ketë pasqyrë më të plotë për personin. Në të vërtetë, përfshirja e
Qendrave për punë sociale duhet të bëhet që në fillim të procedurës me çrast ekipi
profesional ose gjykatësi gjykues do të inkuadrohej drejtpërdrejt në procesin e përgatitjes
së analizës së profilit, përkatësisht vlerësimit të personalitetit të kryerësit. Gjithashtu, duke
marrë parasysh atë se momentalisht gjykatësit si burim themelor të të dhënave për personat
shfrytëzojnë evidencat e MPB, së shpejti do të duhet ta marrin edhe këtë funksion dhe të
mbajnë evidencë personale me të cilën do të disponojnë çdo moment.
Gjithashtu, me rëndësi të posaçme është që gjykatësit me kohën, nëpërmjet zbatimit të
masave alternative të ndërtojnë sistem për kategorizimin e llojeve të veprave penale dhe
kategori të kryerësve ku masat alternative do të kenë zbatim më të madh dhe efekte më të
mëdha. Në të njëjtën kohë kjo çon në përfundimin se gjykatësit duhet të krijojnë edhe
programe personale evaluimi nëpërmjet të cilave në të vërtetë do të mund ti vlerësojnë dhe
notojnë praktikat që i zhvillojnë dhe rezultatet që i arrijnë.
Duke pasur parasysh atë që u përfundua më lart se bashkëpunimi momental që ekziston
ndërmjet gjykatave dhe organeve tjera (edhe pse është obligim ligjor) nuk është në nivelin
e kënaqur, kurse diku edhe nuk ekziston, është i domosdoshëm miratimi dhe nënshkrimi i
memorandumeve për bashkëpunim ndërmjet organeve kompetente për zbatimin e masave
alternative. Është e domosdoshme mbajtja e vazhdueshme e takimeve koordinuese me të
gjitha organet implementuese në kuptim të përcaktimit të mekanizmave organizative dhe
përcaktimit dhe precizimit të kompetencave, mënyrave të zbatimit, detektimit të mangësive,
evaluimit të praktikave e ngjashëm.
Pikërisht për shkak të praktikës joekzistuese, mosinformimit të gjykatësve për përmbajtjen,
qëllimet e masave alternative, mënyrave të zbatimit të tyre, është i domosdoshëm organizimi
i trajnimeve edukative. Gjatë zbatimit të masave veçanërisht në këtë periudhë kalimtare,
lehtësim i madh për gjykatësit do të ishte nëse përgatiten doracakë të cilët do ti dedikohen
zbatimit praktik të masave alternative në kontekst të kompetencave, mënyrave të komunikimit
ndërmjet organeve, kryerjes së mbikëqyrjes dhe informimit të ndërsjellë, zbatimit dhe
revokimit të masave. Këta doracakë do të përmbanin edhe mundësitë që i kanë në dispozicion
gjykatësit lidhur me korpusin e obligimeve që mund tu shqiptohen kryerësve të veprave
penale, obcionet për zbatimin e punës së gjithdobishme, d.m.th., listat e institucioneve,
organizatave të cilat ofrojnë ose kërkojnë shërbime të caktuara, obcionet që ekzistojnë në
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vetadministrimin lokal, mundësitë dhe praktikat e vendeve tjera që mund të ofrojë ide për
evitimin e gabimeve dhe realizimin e praktikave efikase e ngjashëm.
Në kontekst të edukimit, e duke marrë parasysh atë se masat alternative i kushtojnë
kujdes të posaçëm edhe viktimës, nevojitet organizimi i trajnimeve edukative, këshillimeve
ose seminareve nga sfera e shkencës së viktimologjisë që do të shkojë në dobi të
përmirësimit të saj. Në për gjithësi, edukimi dhe përsosja profesionale e gjykatësve është
edhe pjesë e dokumentit për reforma në jurisprudencë, ku është precizuar se kjo është e
drejtë dhe obligim i gjykatësit. Nga ky aspekt, është i domosdoshëm sigurimi i trajnimit në
këtë sferë, sepse masat alternative janë qëllim strategjik i dokumentit reformues për
jurisprudencën. Duke marrë parasysh se para do kohe u reformua edhe Akademia për
trajnimin e gjykatësve dhe prokurorëve publikë157, këto nevoja doemos do të duhet të
realizohen nëpërmjet të njëjtës, sepse kjo është edhe veprimtari e saj themelore.

DREJTORIA PËR ZBATIMIN E SANKSIONEVE
Në suazat e Drejtorisë nevojitet formimi urgjent i një seksioni të veçantë për masat
alternative që është paraparë të ekzistojë në suazat e Drejtorisë. Edhe pse Ligji për zbatimin
e sanksioneve bën fjalë për një seksion për zbatimin r sanksioneve në suazat e qendrave
për punë sociale, është e domosdoshme që sa më shpejt të formohet edhe në suazat e këtij
organi. Sa i përket gjendjes së këtillë, nuk është në rregull që Ministria e Drejtësisë të
paraqesë informata për ekzistimin e një strukture organizative përkatëse (në suazat e saj),
për këtë ta informojë opinionin, ta sjellë në lajthitje.
Duke marrë parasysh atë se ish ekipin menaxhues të Drejtorisë ka pasur aktivitete
përkatëse në drejtim të përgatitjes së legjislacionit nënligjor, kanë pasur vizita në vendet e
jashtme prej nga kanë marrë përvoja e ngjashëm, që do të thotë se rezultate të caktuara me
siguri janë arritur, transferimi i informatave nga njëri ekip në tjetrin është më se obligues dhe
doemos duhet të ekzistojë vazhdimësi në punë. Nevojitet të shfrytëzohen përvojat, të
vazhdohet me zhvillimin e problematikës, e jo të vendnumërohet ose të fillohet nga fillimi.
Sa i përket mënyrës së funksionimit të Drejtorisë lidhur me zbatimin e masave, mbikëqyrja
instruktore profesionale ndaj punës së qendrave ekskluzivisht duhet tu dedikohet mënyrave
procedurale të veprimit dhe assesi zbatimit të përmbajtjes së masës. Duke marrë parasysh
se aktivitetet e Drejtorisë në masë të madhe do të implementohen me punët e qendrave,
me punën e gjykatësit për zbatimin e sanksioneve nevojitet të miratohen akte nënligjore,
rregullore pune dhe për bashkëpunim me organet tjera dhe përpunimi i hollësishëm i
procedurës për zbatimin e masave. Gjithashtu, Drejtoria doemos duhet të vendosë
mekanizma bashkëpunimi dhe të nënshkruajë marrëveshje me komunat, ndërmarrjet publike,
organizatat për zbatimin e punës së gjithdobishme. Duhet të përgatisë rregullore për
zgjedhjen e organizatave, institucioneve ku do të mund të drejtohen personat të cilët do të
kryejnë punë të gjithdobishme.
Në nivelin e politikave, është e domosdoshme që Drejtoria të përgatisë edhe vlerësime
dhe parashikime të caktuara për atë se çka ofron burgu, e çka ofrojnë masat alternative.
Drejtoria do të duhej ta zhvillojë politikën dhe orientimin strategjik të sistemit të masave
alternative. Gjithashtu, për realizimin e këtyre qëllimeve është e domosdoshme të sigurojë
përkrahje sa më të gjerë nga ana e opinionit për masat e këtilla, duke demistifikuar me këtë
rast burgun si opcion për ballafaqim me krimin, por edhe me format ekzistuese alternative
157
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të mosburgimit. Padyshim se përkrahje për punën e vet të këtillë do të nevojitet të marrë
edhe nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale dhe Enti për zhvillimin e veprimtarisë
sociale, por edhe nga organet tjera.

QENDRAT PËR PUNË SOCIALE
Qendrat për punë sociale si organe bartëse të implementimit të drejtpërdrejtë dhe praktik
të masave alternative doemos duhet të trajnohen dhe edukohen në mënyrë përkatëse në
drejtim të mirëkuptimit të qëllimeve dhe mënyrave të zbatimit, rezultateve që insistohet të
arrihen, modaliteteve të punës e ngjashëm. Duke pasur parasysh shkallën e informimit dhe
të njohjes për masat alternative, nevojitet organizimi i trajnimeve, mbajtja e seminareve dhe
simulimeve me qëllim që sistemi i masave alternative të fitojë kuadër profesional dhe të
kualifikuar për zbatimin dhe për zhvillimin e tij të më tejmë.
Si organe jorepresive qendrat për punë sociale doemos duhet të marrin rol dhe autoritet
përkatës në sistemin e zbatimit të masave alternative. Kjo nga njëra anë mund të arrihet me
licencim të cilin do ta zbatojë Drejtoria për zbatimin e sanksioneve. Pikërisht licenca ose
leja që e posedojnë punëtorët socialë ose personat kompetentë për zbatimin e masave
alternative, do të duhej ti jepnin forcë këtij personi për zbatimin e masave, duke pasur
parasysh obligimet dhe përgjegjësitë që i kanë. Në drejtim të kompetencave të qendrave
për punë sociale, është i domosdoshëm zbatimi urgjent i ndryshimeve në Ligjin për mbrojtje
sociale, si lidhur me personat të cilët do ti zbatojnë masat, të drejtat dhe obligimet e tyre,
ashtu edhe lidhur me organizimin në zbatim dhe mekanizmat e kontrollit në punë. Gjithashtu,
në Ligjin për zbatimin e sanksioneve do të duhej të bëheshin ndryshime dhe të precizohet
kompetenca e qendrave, mënyra e kryerjes së mbikëqyrjes, veçanërisht lidhur me atë se
cili organ është kompetent në realizimin e mbikëqyrjes te secila masë alternative veç e veç.
Padyshim se përfshirja e qendrave ka rëndësi të veçantë në vetë fillimin e procedurës
penale, përkatësisht qysh në fazën kur prokurori publik vendos për propozimin e ndonjërës
nga masat. Duke marrë parasysh praktikën momentalisht joekzistuese në këtë drejtim,
nevojitet të zbatohet obligueshmëria në shfrytëzimin e shërbimeve të qendrës gjatë formimit
të anamnezës për profilin e personalitetit dhe përshtatshmërisë së tij/të saj ose
papërshtatshmërisë për zbatimin e masës alternative. Edhe përpos rregullimit ligjor, nevojitet
miratimi urgjent i rregulloreve dhe udhëzimeve të përpunuara në mënyrë të hollësishme, të
cilat do ta konkretizojnë punën e qendrave, do të sigurojnë mekanizmin e bashkëpunimit
ndërmjet të gjitha organeve. Lidhur me bashkëpunimin joekzistues të qendrave me organet
tjera, pikërisht formalizimi i lidhjeve të komunikimit do të mund të sigurohet me nënshkrimin
e memorandumeve në nivel ndërsekorësh. Mbajtja në vazhdimësi e takimeve koordinuese
është po ashtu e domosdoshme për etablimin e sistemit, zbatimin dhe evaluimin e praktikës,
prej nga do të dalin edhe idetë dhe praktikat e më tejme në zhvillimin e sistemit.
Edhe përpos rolit të rëndësishëm të qendrave, nëse nuk ekziston vendosje përkatëse
organizative, sistemimi përkatës i detyrave të punës, ekipimi profesional i ekipeve kompetente
për zbatimin e masave alternative, nuk do të jetë e mundshme që roli i vendosur specifik i këtij
organi të realizohet. Prandaj, nevojitet që me urgjencë të formohet seksion ose ekip profesional
i cili do të jetë kompetent për implementimin e masave. Ekipi i këtillë gjithashtu, doemos
duhet të sigurohet në mënyrë përkatëse me mjete teknike dhe mjete tjera nëse me të vërtetë
intenca e masave realizohet në praktikë. Kjo çon në përfundimin se nevojitet rritja e buxhetit
të qendrave për punë sociale, precizimi i hollësishëm i planeve dhe programeve financiare
dhe ndarja e mjeteve të dedikuar në mënyrë specifike për zbatimin e masave alternative.
Gjithashtu, deri më tash Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, e cila paraqitet si
organizatore e aktiviteteve si të Entit për veprimtari sociale, ashtu edhe të qendrave, u
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tregua mjaft pasive. Mosaktiviteti i Ministrisë shihet si në inicimin e çfarëdo qoftë aktiviteteve
në drejtim të sendërtimit të masave alternative, edhe pse kjo është inkorporuar në dokumentet
reformuese. Prandaj, Ministria duhet doemos që, edhe atë në mënyrë më urgjente, ti marrë
obligimet lidhur me inicimin e ndryshimeve ligjore, në zhvillimin e programeve për organizimin
dhe sistemimin e qendrave, veçanërisht në kontekst në shkarkimit të tyre nga punë të
caktuara administrative në llogari të të cilave do të stimulohej aktivitetit i tyre profesional.
Më tutje, doemos duhet të përgatitet edhe ndarja më ndryshe e mjeteve buxhetore lidhur
me rritjen e buxheteve të qendrave sa i përket asaj se masat e tilla alternative do ti kërkojnë.
Ministria e Punës dhe Politikës Sociale doemos duhet që aktivitetet e veta ti koordinojnë
me Drejtorinë për zbatimin e sanksioneve me çka do të sigurohej puna e përbashkët
programore dhe projektuese, detajizimi i kompetencave, mënyrat e bashkëpunimit dhe
koordinimit, licencimi i personave të cilët do ti zbatojnë masat, statusi i të njëjtëve e ngjashëm,
me qëllim që të preventohen situatat e mundshme të përputhjes së kompetencave, puna
joligjore dhe e padrejtë dhe ngjashëm.

KOMUNAT
Edhe përpos asaj se nuk janë krijuar kushtet për implementimin e masave alternative në
bashkësi, megjithatë është i domosdoshëm inkuadrimi i komunave në proceset e përgatitjeve
për sendërtimin e masave. Në të vërtetë, nëse nuk inkuadrohet komuna, e nëpërmjet saj
nuk është informuar bashkësia, masat alternative nuk do të mund të kenë sukses. Megjithatë,
komuna po ashtu duhet të tregojë iniciativë në këtë drejtim, sepse ajo që ndodh në bashkësi
të cilën e organizon ajo, pa dyshim ndikon në mbarë popullatën dhe punën e saj. Këtu nuk
bëhet fjalë vetëm për zbatimin e masave alternative, por në përgjithësi për zvogëlimin e
krimit në bashkësi. Pikërisht në këtë plan nevojitet zbatimi i risive edhe në vetë sistemin
operativ të komunës dhe formimin e trupit/komisionit/këshillit i cili do të jetë kompetent
pikërisht sa i përket preventivës nga krimi, përcjelljes së gjendjes me krimin në komunë,
ndërmarrjes së masave në drejtim të eliminimit të faktorëve të cilët ndikojnë në ekzistimin
ose zhvillimin e tyre dhe ngjashëm. I domosdoshëm në këtë drejtim, e që si nevojë e theksuan
edhe vetë të anketuarit, është etablimi i bashkëpunimit me sektorët penalë të gjykatave,
pikërisht në aspekt të informimit për gjendjen me krimin në komunën përkatëse.
Hapat e parë që duhet të bëhen nga aspekti i inkuadrimit të bashkësisë në këtë materie,
janë në planin e legjislacionit. Duhet të përgatitet edhe legjislacioni nënligjor me të cilin
komuna do të obligohet të marrë pjesë dhe të marrë përgjegjësi gjatë zbatimit të masave
alternative. Me rëndësi të veçantë është përpunimi i hollësishëm i materies me të cilën
rregullohet puna e gjithdobishme, sepse kjo masë do të realizohet në tërësi në bashkësi
dhe pjesërisht nën mbikëqyrjen e saj. Duke marrë parasysh atë se komuna është e njohur
më së miri me gjendjen në nivel lokal, me nevojat e qytetarëve, me organizatat dhe ngjashëm,
duhet që në bashkëpunim me Drejtorinë doemos duhet të caktohet lista e organizatave,
ndërmarrjeve të atilla ku do të realizohet puna e gjithdobishme.
Pjesëmarrja e bashkësisë gjatë zbatimit të masave, pa dyshim vë në dukje atë se bashkësia
doemos duhet të zhvillojë përgjegjësi dhe të ndërtojë qasje mbrojtëse ndaj anëtarëve të saj.
Megjithatë, nëse bashkësia nuk është e informuar për detyrat dhe mënyrat e zbatimit të
këtyre masave, nëse nuk e kupton qëllimin për të cilin janë dedikuar, atëherë është rrezik që
të parashihet se zbatimi i tyre do të jetë i suksesshëm. Në hulumtimet e bëra në vende tjera,
e pjesërisht në përgjigjet e të anketuarve tanë, qëndrimi i bashkësisë nuk është liberal kur
është fjala për dënimin e krimit. Prandaj, si parakusht i cili doemos duhet të plotësohet në
këtë drejtim, para se të fillojnë masat të zbatohen në praktikë, bashkësia duhet të informohet.
Aktivitete në këtë drejtim në një pjesë të caktuar doemos duhet të ndërmarrë edhe komuna,
gjë që edhe u propozua si aktivitet i mundshëm nga të anketuarit.
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l Ligji për të drejtat e të miturve, tekst punues, projekt i Ministrisë së Drejtësisë dhe UNICEF,
shkurt 2006
l
l
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Rekomandimi (92) 16 për rregullat evropiane për sanksione dhe masa alternative
të zbatuara në bashkësinë.
Rekomandimi (97) 12 për implementimin e sanksioneve dhe masave
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1999, Shkup.
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We brought the needle
to saw the torn social fabric,
not knife to cut it
Bantu proverb

5

Coalition All for Fair Trials

C M Y K

C M Y K

Assessment of the Implementation of the Alternative Measures in the Republic of Macedonia

6

Coalition All for Fair Trials

C M Y K

C M Y K

Assessment of the Implementation of the Alternative Measures in the Republic of Macedonia

Foreword
The Coalition "All for Fair Trials" (its National Office) and the Council for Prevention of
Juvenile Delinquency (the Council) in Kavadaraci, fully aware of the weakness of the criminal
justice system in the Republic of Macedonia, especially in context of non-implementation of
alternative sanctions and measures, have focused their attention exactly on the objective of
implementing the two-year project titled "The Role of the Community in Replacing the
Incarceration Sanction".
This Report is result of the first phase of the project implementation. Interviews conducted
with representatives of institutions responsible for enforcement of alternative sanctions and
measures constitute the basis of the Report. Responsible person for coordination of project
activities, conducting research process, analysis of collected data and report writing was Ms.
Marina Kovacic, Project Coordinator.
The entire process was unselfishly supported by Ms. Vesna Stojkovska, Coalition Executive
Director, Mr. Lazar Nanev, Council President, and Mr. Petre Mrkev, Council Coordinator, without
whose assistance and support in the organizational and management aspects of the project
implementation and analysis of the collected data, this report would not appear as it is. It gives
us great honor to extend appreciation to the Working Group members, Mr. Ljupco Arnaudovski,
Ms. Gordana Buzarovska, Ms. Stojanka Mirceva, Mr. Dragi Celevski, and Ms. Vesna
Stojkovska, for their profound comments, guidance in the analytical process, and Report
preparation.
We would like to thank the Ministry of Justice, as well as the Department for Enforcement
of Sanctions, the Basic Courts, the Basic Public Prosecutors Offices, the Centers for Social
Work, the Department for Social Work and the Municipalities, for their readiness to find time
and make themselves available for conducting the meetings and interviews.
Finally, we would like to express our highest appreciation to the Institute for Sustainable
Communities (ISC), and the United States Agency for International Development (USAID) for
supporting this project, without which it would have been hard to implement it.

Trajce PELIVANOV
President
Coalition "All for Fair Trials"
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Methodology
The research on the subject of alternative measures represents a first phase in the overall
implementation of the two-year project titled The Role of the community in replacing the
imprisonment sanction. This project begun in March, 2006 and will end in March 2008. During the
period of April until September 2006 a field research throughout the country was conducted. It was
done through interviewing the representatives of the basic courts, basic public prosecutions, centers
for social work and the municipalities that are considered as the main implementing organs of the
alternative sanctions and measures. The research was conducted in cities where these organs
have their headquarters.

REASONS FOR CONDUCTING THE RESEARCH

The reason for initiation of this project in general and the research in particular is the existing
awareness that the Macedonian legislation does not contain sufficient legal, sub-legal and other
internal acts which would regulate the specific area of alternative sanctions and measures. Additional
interest for analysis of the implementation of the alternative sanctions and measures is the fact
that the public is not informed or simply not aware of the existence of these institutes as part of the
criminal justice system. One of the reasons for this attitude is the inadequate attention that is given
to the re-socialization and successful reintegration of convicted persons. For that reason, this
Report provides new suggestions and models for the establishment of the system of alternative
sanctions and measures having in mind the conventional practice of implementation. It is also
necessary to have in consideration the general social, economic and political circumstances in the
country, as well as the stance of the public regarding the aforementioned.

RESEARCH GOALS

The specific and the general goal is an analysis of the current implementation of the alternative
sanctions and measures with the intention to come to concrete acknowledgements of their meaning,
purpose and manner of enforcement, the role of the formal/institutional system of their
implementation as well as the successfulness of the process of re-socialization of the convicted
persons. If we reach the goal, there can be a possibility of coming across valuable information for
the implementation of the alternative measures which would provide us with the possibilities of
finding concrete tools for their more frequent use. Through the theoretical knowledge and the
evaluation of the practical implementation, as well as the assessment of the existing criminal
justice system, our final goal is to contribute to their affirmation and offer suggestions for revising
and amending the legislation. Depending on the empirical research results, the institutions can
also undertake concrete measures for practicing and using the existent laws, international standards
referring exactly to the alternative sanctioning. On the other side, the research results will contribute
the establishment of a sound base for initiation of additional project assignments for introducing
the professional and general public with the positive sides of the alternative sanctions and measures,
since they offer better opportunities for re-socialization of convicted persons.
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SUBJECT MATTER

The focus of this research is the alternative sanctions and measures as part of the criminal
justice system in the Republic of Macedonia, through their institutional and normative establishment,
as well as adequate human resources. Within this, a particular attention is provided to the objective
and subjective criteria as a point marks for defining the key criteria for selecting convicted persons.
The legal regulations are the additional element of the empirical research through which the legal
establishments, their pitfalls and weaknesses can be perceived.

RESEARCH SAMPLE

For achieving the conceived goals the sample included the representatives of the formal system.
In that manner, on the basis of already prepared questionnaires interviews and discussions were
conducted with the Directors (previous and current) of the Department of enforcement of sanctions,
Judges of the Basic Courts, Prosecutors of the Basic Prosecution offices, representatives of the
Centers for social work and the representatives of the Municipalities which headquarters are in the
cities. This sample scopes 114 interviewees and it is a purposive sample.
The number of interviewees divided according the organ which they represent is as follow:

The factors influencing the number of undertaken interviews were either the unwillingness of
some representatives to come-across and support our activities, delays or cancellations
because of sudden professional engagements of vast number of interviewees. Additional factor
was that part of the interviewing process was done during the summer period, so the summer
holidays influenced some scheduled meetings not to be held.

RESEARCH IMPLEMENTATION

The method of gathering the empirical data was done with a standardized interview completed
with representatives of the formal system on the basis of previously prepared questionnaires. The
questionnaires were composed of questions with open ended answers divided in several thematic
groups, depending of the scope of activities of the particular organ. In that regard the questions
were divided with the intention to collect information for the following:
The general knowledge about the alternative sanctions and measures;
t The current practice of implementation of these sanctions and measures;
t
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The existing regulations;
t The essentials of the community work and conditional sentence with supervision;
t The collaboration among the implementing organs;
t The organization and capacities; and
t The role of the local community.
t

According to the profile of the interviewees, they were either professionals/practitioners or
managers of the organs they represent. At the basic public prosecutions - the public prosecutors or
their deputies were interviewed, in the basic courts those were the presidents of the courts or the
criminal justice judges, in the centers for social work - the directors of the centers or some of the
professionals. i.e. the social workers, the psychologists, pedagogue or lawyers, and in the
municipalities interviewed representatives were either the general secretaries of the municipalities
or the heads of the legal units within it. Also, at the end from the Department for enforcement of
sanctions there was one interview conducted, and that was with the ex-director and a meeting was
held with the current director of the institution.
During the research process quantitative and qualitative analysis were used for the assessment
of the existing laws that regulate the filed of alternative sanctions and measures, as a relevant
source of information. Through this analysis the pitfalls and weaknesses of their improper practice,
as well as the deviation from the prescribed normative acts can the perceived. Beside the
aforementioned, during the data analysis and the preparation of the report other sources were
used as well, i.e. statistical data, data that were at the disposal of some of the institutions, previous
researches, publications on the same or similar to this subject, etc.
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Résumé
What is an occurrence in the criminal justice systems all over the world is the tendency of
inclination (some countries more and some less) towards less repressive and more restorative
systems of justice. The logics behind this almost 40 years of development is the realization that the
repressive and retributive sentence systems have not been a useful mean for prevention of crime.
Such a wordily development has a reflection in the domestic criminal justice system which makes
slight moves in the direction of a restorative system. This can be observed by looking into the
criminal laws novelties. Our Criminal law (CL) is characterized by rich and diverse criminal sanctions
with wide possibilities for their combination, with the intention of being less repressive and to
lessen to use of imprisonment. However, what makes this statement a bit declaratory is the lack of
practice in using these, with laws provided possibilities. In addition to this, the most commonly
used arguments supporting the thesis of unsuccessfulness of the criminal justices systems which
at the same time are reasons for wider use of other, alternative manners when dealing with crime
in general, are: high percentage of petty crime, or crime for which a moderate punishment can be
issued, for example, up to three years of imprisonment; relatively invariable profile of offenders
(here we exclude the organized forms of crime); frequent usage of short term imprisonment sanctions
which have proven to be inefficient; increased recidivism etc.
The necessary changes that should be made so can the alternative manners in dealing with
offenders be functional are: legal (the current situation shows that there are imprecise legal
framework and inexistent sub-laws for implementation of the alternative sanctions and measures),
inefficient judiciary, inefficiency of the Centers for social work for adequately responding to the
needs, especially when it comes to the postpenal protection), indifferent, closed and uninformed
local community, and as of the political will for securing proper conditions for implementation of
these sanctions and measures, it can be said that it is on an extremely low level.
For these reasons the Coalition All for Fair Trials, equipped with the previous experience in
initiating legal and institutional reforms, aware of the passivity regarding the previously mentioned
conclusions and the activities form the previous three years, the mildness in activating some of the
novelties from the 2004 CL, the inefficiency of the Centers for social work, the ignorant attitude of
the local community, decided to undertake measures for assessing the situation on the field regarding
the knowledge, existence and use of the alternative sanctions and measures.
For the purpose of doing that there were 94 interviews conducted, with representatives of the
relevant bodies for implementation of these sanctions and measures. What can be briefly concluded
is that the alternative sanctions and measures are not practiced in Republic of Macedonia. The
exemptions are the two issued decisions on community work, one conditional sanction with
supervision and one conditional termination of criminal procedure. This is extremely remote from
the conclusion of using the possibilities theses sanctions and measures are offering.
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Chapter 1

PREVIOUS REMARKS ON ALTERNATIVE
MEASURES
When the terms criminal acts, crime, criminals, murder, rape, robbery, fight etc., are used, the
most immediate association and visualization is the prison. The first reflection of offending particular
norms even moral ones is punishment, and that usually is imprisonment. Although the days of the
exclusive usage of imprisonment we are leaving behind, still the same is unavoidable part of the
sanctioning policies of the states. Even earlier in the primitive societies the retribution was the
symbol of the creativity in punishment (crippling, burning, hanging, branding, etc.) for the committed
offence. Latter, this cruel creativity was replaced with the more civilized and less retributive (compared
with the previous) punishing manner  the prison. Progressively viewed, the prison as a rigid,
retributive but most common punishment slowly diminishes. The contemporary and civilized ways,
the humanization of the instruments of justice, acceptance of the new and universal rules working
for the protection of the human good and dignity suggest adequate manners in responding to
crime and to the offenders. The societal evolution makes a switch from societies with repressive to
societies with restorative sanctioning1. Exactly at this point we see the introduction of the new
game based on the alternative sanctions and measures, or the substitutes of imprisonment.

1.1. ALTERNATIVE MEASURES. WHY?
Although the critics of imprisonment existed far earlier, prison is the most commonly used
punishment, irrespectively of the type of criminal act. The usual stance regarding the imprisonment
is that if the punishments are rigorous, or if there are more imprisonment sanctions pronounced,
then there would be less crime and less criminals on the streets. This would mean that with the
imprisonment the dangerous elements of society are isolated. However their imprisonment is not
everlasting, these people will come out of prison sometime and will return to the community. The
big question is what will community do the second time with these elements?
According the statistics of the International Center for Prison Studies from London, today there
are approximately 9 million prisoners2. On one side, the critics are faced towards the nature of the
imprisonment and on the other side towards the goals it intends to realize. The economic aspect is
also not neglected. Namely, for a long time theoreticians and practitioners have been emphasizing
the contradiction regarding the usage of imprisonment. Here are also the opinions of the United
Nations who since the 80s have been pointing out the inadequacy of the institute imprisonment as

1
2

Seamus Breathnach, Emile Durkheim on Crime and Punishment, p. 19, Dissertation.com, USA, 2002.
Roy Walmsley, World Prison Population List, International Center for Prison Studies, Kings` College London, 2006. In
Macedonia out of 2.04 mil. citizens, 2026 are imprisoned, Albania out of 3,15 mil. citizens  3491 are imprisoned, Bugaria
out of 7,72 mi. citizens -11436 are imprisoned, Kosovo out of 1,0 mil. citizens  1199 are imprisoned, Montenegro out
of 680.000 citizens -734 are imprisoned and Slovenia out of 2,0 mil. citizens  1171 are imprisoned.
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a mean for accomplishing the sanctioning goal. At the same time, the UN has pointed out the
need of introducing alternative solutions to sanctioning3.
If particular instruments, mechanisms or means do not realize the previously set goals, there
is no need for their persistent endurance. The distrust supported with the inadequate
resocialisation and reintegration of prisoners makes this sanction inappropriate for vast number
of convicted persons.
The prison characteristics which are usually criticized are referring to:
- the difficulties that exist with the resocialisation process arise when intending to put the
person back on the right track, who when in liberty will act according to the socially
accepted norms, while the resocialising treatment is conducted in a environment of total
lack of freedom and limitations4.
- the influence (or the infection, as some would say) of the prison culture or criminalization,
i.e. it is expected that the prisons` role is to create better or technically advanced criminals.
This is of special concern when it comes to the training, or the criminal education of first
time offenders or persons convicted for petty crime5.
- overcrowded prisons is the most common critique sent to the state, that is usually used as
an argument for the inefficiency of the prison from the point of securing the rights and
freedoms and assuring the humanity and protecting the dignity of persons convicted for
petty crime.
- high expenses for maintaining the prison institutions, as well as the high expenses for the
enforcement of sanctions in prison facilities6.
- post-imprisonment stigma of ex-prisoners and the difficulties in reintegrating in the free
world7, etc.
According to the last report of the Council of Europe about prison conditions in Republic of
Macedonia, the imprisoned population marks an increase in numbers. Namely, in the year of
2002 there were 1248 prisoners, in 2003  1598, 2004  1747, 2005  2256 and in 2006  2201
prisoners8. Only in the Idrizovo prison facility where 60% of the total prison population is
accommodated, there were 55% recidivists and 44% first time offenders9. This indisputably

3

VI UN Congress on prevention of crime and treatment of offenders, Deinstitutionalization and alternatives of
imprisonment, Karakas, Venezuela, August 25  September 5, 1980
4
Gjorgji Marjanovic, Makedonsko krivicno pravo  opst del, p. 280, Prosvetno delo, Skopje, 1998; Miladin Krstanovski,
kaznena politika I uslovniot otpust, p. 147, Makedonska revija za kazneno pravo I kriminologija, Zdruzenie za krivicno
pravo i kriminologija, UKD 343, god. 12, No.2, 2005, Skopje.
5
Metodija Kanevcev, Opstokorisna rabota kako alternativa na kaznata zatvor, p.130, Makedonski revija za kazneno pravo
I kriminologija, Zdruzenie za krivicno pravo i kriminologija, UKD 343, god.12, No.2, 2005, Skopje; Gjorgji Marjanovic,
Makedonsko krivicno pravo - opst del, p. 280.
6
Gjorgji Marjanovic, opstokorisna rabota (Community work), bezbednost, XXXVII, No.3/97, Gordana Buzarovska,
Alternativi na zatvorot, p. 30, Studentski zbor, Skopje, 2003.
7
If we have in consideration that the treatment that should be provided by the Centers for social work is reduced to
single using financial assistance (for those persons that would ask for it), or in exceptional circumstance what in practice
is very rear the treatment involves work with the person and the family members (also upon request).
8
Department for enforcement of sanctions, Overview of the structure o the type of criminal act and offenders, November
2006, KPD Idrizovo  1296, KPD Struga  113, prison Skopje  166, prison Bitola  150, prison Stip  255, prison Tetovo
 114, prison Gevgelija  77, prison Ohrid - 30 persons.
9
Walmsaly / Kriznik, Assessment visit to the prisons in Former Yugoslav Republic of Maceodnia, p.42. Council of Europe,
January 2006.
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confirms that the resocialisation and rehabilitation of the prisoners in prison facilities is
unsuccessful10. Additional problem is what expects the person when s/he comes out of prison, in
the community, in liberty.
One of the arguments for acceptance of the alternative sanctions and measures11 which
comes from the countries that have been practicing and continuously researching the subject,
refers to the expenses. It is said that the expenses used for maintaining the prisons and those
for enforcement of alternative measures are pretty different, in a sense that lower expenses are
needed for the enforcement of the alternative measures. In 1997 in Sweden, the daily expenses
for undertaking community work was 171 kr (or 1.139 mkd) compared with the price of a day of
imprisonment with minimum security, which cost 1.198 kr (or 7.979 mkd) and a day imprisonment
with maximum security, which cost 1.961 kr (or 13.060 mkd)12.
According to the information provided by the Department of enforcement of sanctions, at the
moment meticulous analysis or estimation for the required expenses for one day imprisonment
does not exist. From the statements (given by some of the prisons directors) the expenses
regarding the aforementioned differ, for example, from 150-300 mkd per day in Idrizovo prison
facility, 1100 mkd in Ohrid prison facility, 800 mkd in Bitola prison facility13. The obvious disparity
and the nonrealistic expenses were confirmed by the provider of this information. This shows
that the Department does not have a developed methodology for estimating the prison expenses.
This would be necessary not only for the future work and planning of the Department, but for the
alternative measures per se, especially for their evaluation and estimation of their cost compared
to the prisons expenses.

1.2. SHORT TERM IMPRISONMENT
When we talk about the sanctioning policy in Republic of Macedonia, it is an inevitable fact that
the short term imprisonment sanctions dominate in practice14. The 2003 statistics15 show that the
short term imprisonment sanctions participate with a particularly high percentage from the total
number of convicted persons. Only 1 year imprisonment sanction participates with over 60% of the
total number of convicted persons. According to other estimates, the 1 year imprisonment sanction
in 1998 partakes with 9.2% of the total number of imprisonment sanctions, and up to 3 year
imprisonment partakes with 9.5%. In 1999 and 2000, the 1 year imprisonment sanctions participated
as mush as with 82%. In 2003 this estimate was 32% and up to 3 years of imprisonment  48.5%
of the total number of imprisonment sanctions. The following, 2004, 1 year imprisonment sanctions
participated with 30%, and up to 3 years imprisonment with 41% out of the total imprisonment
sanctions. In 2005 this percentage was 28% for 1 year imprisonment and 38% for 3 years
imprisonment sanctions16.

10

Ljupco Arnaudovski, Zastiten nadzor i alternativni sankcii vo konceptot na reforma na makedonskoto kazneno
zakonodavstvo, p. 12, vo Eliminiranje na preckite za prakticna implementacija na uslovnata osuda so zastiten nadzor,
2002, Skopje.
11
Further in the text the term alternative measures will be used.
12
Gordana Buzarovska, Alternativi na zatvorot, p. 263.
13
Information provided by ms. Lidija Gavrilovska, Director of the Department for enforcement of sanctions.
14
The minimum is 30 days imprisonment.
15
Dragan Tumanovski, Ulogata na Vrhovniot sud vo kreiranjeto na kaznenata politika vo Republika makedonija, p.73,
Makedonska revija za kazneno-pravo i kriminologija, Zdruzenie za krivicno pravo i kriminologija, UKD 343, god.12,
br.2, 2005, Skopje.
16
Statistical overview, 328, Reported, accused and convicted persons for criminal acts in 1998, adults and juveniles,
State department on statistics of the Republic of Macedonia, 1999, Skopje, p.10; Information 2.1.4.08 - 2003; 2.1.5.13
- 2004; 2.1.6.13 - 2005, State department on statistics of the Republic of Macedonia, Skopje. www.stat.gov.mk
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Regarding the short term imprisonment sanctions, the theory and the practice address their
impossibility to fulfill the sanctioning goal. They do not influence the convicted person, nor influence
the others in the community, since they do not intimidate and do not withdraw others from committing
criminal acts. These sanctions do not correct the behavior since they are too short to resocialise or
rehabilitate anyone. The critics state that in this way neither the general nor the special prevention
is fulfilled. The Resolution No.17 from 1993 of the Council of Europe refers to the same facts, i.e.
the increased use of short term imprisonment, the difficulties in treatments and methods for
prevention of recidivism, the expenses for maintenance of penal institutions, the effects of
stigmatization, the need for activating the social care and the need for diminishing the use of
imprisonment, as well as about the introduction of innovative approaches in combating crime
especially for particular type of offenders19.

17

Gordana Buzarovska, Alternativi na zatvorot, p. 306.
Ibid.
19
Resolution (73) 17, on short term imprisonment for adults offenders, Committee of Ministers, Council of Europe, April
13 1973.
18
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On the subject of other sanctions which are used by the courts in our country, despite the
prison, the most commonly used are the fines and the conditional sentences20. It seams that this is
the repertoire of the judges creativity.
Beside the critics, the imprisonment sanction is not possible to be excluded from the sanctioning
systems, even though the prison abolition campaigns21 are well known with their requests for
usage of alternative measures, conflict resolution mechanisms, restitution of victims, and community
work as tools for combating crime in general22. Under particular criticism are the short term
imprisonment sanctions, for which it is impossible to re-socialize (rehabilitate), the person and fulfill
the goal in a short period. On the other hand, these sanctions bring plenty of side effects with them
which without any doubt have negative influence on the prisoners. Undermining the social relations,
spiritual and moral values, stigmatization form the side of community, discontinuation of employment,
terminating the family relations23 are only part of what the short time in prison can do especially for
first time offenders and people convicted for petty crime. Todays tendency is to use the imprisonment
sanction as an ultimo ratio.

1.3. CHARACTERISTICS
OF THE ALTERNATIVE MEASURES
Having in mind one of the goals of sanctioning  correction, the impossibilities or difficulties in
fulfilling the resocialising (rehabilitating) role of imprisonment, intermixed with the high percentage
of recidivism, the effects of imprisoning, the legal opportunities for alternative way of sanctioning,
logically leads to the conclusion that a different approach in fighting crime is necessary in practice.
The different forms in fighting crime are not new, nor something that should be understood as
imposed. To be exact, the manner in which the old cultures24 were handling crime, and which
today exist in some parts of the world are considered as the origins of the deinstitutionalized ways
of fighting crime, dealing with conflicts and societal troubles25.
In the legislations, the alternative measures emerged at the end of the XX century and were
accepted as an alternative way of handling petty crime through methods of supervision and
treatment. They are striving at fulfillment of the sanctioning goal and at the same time avoiding the
side effects linked to imprisonment as a most commonly used sanction.

20

Pronounced conditional sentences with supervision: 1995 out of 2463 conditional sentences, only 4 are issued with
supervision , in1996 out of 2394 conditional sentences only 3 are issued with supervision, in 1997 out of 1954 conditional
sentences, the supervision is not issued even once, in 1998 out of 2347 conditional sentences, only 4 are issued with
supervision, in 1999 out of 2648 conditional sentences only 3 are issued with supervision and in 2000 out of 2440
conditional sentences only samo 5 are issued with supervision. Dragi Celevski, Uslovna osuda so zastiten nadzor,
p.35 vo Eliminiranje na preckite za prakticna implementacija na uslovnata osuda so zastiten nadzor, Megjunaroden
centar za preventivni aktivnosti i resavanje konflikti, September, 2002, Skopje.
21
Gjorgji Marjanovic, Vo potraga po alternativi za zatvorot, p. 192, Godisnik na Pravniot fakultet, Skopje; Gordana
Buzarovska, Potreba od alternativni merki p. 19, vo Eliminiranje na preckite za prakticna implementacija na uslovnata
osuda so zastiten nadzor, 2002, Skopje.
22
www.wikipedia.org, Wikipedia, Prison abolition movement.
23
Recommendation 1340 (1997) on the social and family effects o imprisonment, Council of Europe, September 22, 1997.
24
Mark S. Umbreit, Marquette Law Review, Restorative Justice in the 21st Century: A Social Movement full of opportunities
and Pitfalls, 2006.
25
VI UN Congress on prevention of crime and treatment of offenders, Deinstitutionalization and alternatives of
imprisonment.
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The alternative measures are encompassing the non institutional forms of responding, resocializing, and restitution of the damage done with the criminal act. They can appear as: community
sanctions26, measures that can be used in different stages of the criminal procedure beginning
with the police, the prosecution, continuing to the process of issuing a decision, as well as in the
process of enforcement of the issued sanctions which do not correspond to institutional deprivation
of liberty, but realization of the same in liberty. Comparatively presented, that would mean, instead
of detention  reprimand or initiating diversions27; instead of indictment  postponing of prosecution;
instead of punishment  restitution, limitation of rights, compensation, conditional sentences,
limitation of liberty, community work; instead of imprisonment  conditional leave, etc28.
Humanization of the punishment, among the other things resulted from the ongoing critics of
the criminal policies, ineffectiveness of the imprisonment, recidivism, the prison conditions and
their side effects. Punishment without isolation or removing the offenders of particular crime form
the sight of the society are ideas which appeared in the 50s and 60s years of this century and led
to manifestation of the alternative measures in the shape that is evident today.
The alternative measures are sanctions, which mean that they are not alternative to punishment,
or precisely avoidance of punishment, but a manner of sanctioning which avoids the imprisonment
as a punishment. This is a different approach that means intervention and in some manner
modification of punishment through avoiding the imprisonment, but not the other obligations, i.e.
fulfilling particular conditions, restraining from particular doing or undoing, control over his/hers
behavior etc29. The alternative measures work by leaving the person in the community, in liberty,
with the intention through specific methods of assistance and control over his/hers behavior to
influence the development of personal responsibilities and usefulness towards the community30. It
is about a two sided responsibility. The one side is represented through the readiness of the
offender to change his/hers behavior, but on the other side is the readiness of the community and
its responsibility to eliminate the causes and circumstances that provoke such behavior.
In particular cases, the imprisonment sanction is an adequate solution, however in a vast number
of cases it is not appropriate reaction. Non-custodial measure or alternative measure in a lot of
circumstances would be a preferred solution, which on the other hand depends of the offenders
profile, the legislation, the knowledge and acceptance of the non-custodial or alternative measures
by the courts and other implementing organs.
Concerning the personality of the offenders, it should be pointed out that they can be used for
low risk offenders. Those are offenders for who the risk of reofending is low and that in particular
cases with measures of assistance and support, the person would satisfy the socially accepted

26

Gordana Buzarovska, Alternativi na zatvorot, p. 47.
Although the word diversion in the Macedonian language has also other meanings, still in this context we would not
enter into the discussion of possibilities for more appropriate terminology for theses programs. The Diversion programs
are programs used for petty crime where instead of the use of formal criminal procedure the process is diverted towards
the use of measures carried out in the community. Gjorgji Marjanovic, Vo potraga po alternativi za zatvorot, p. 200;
The diversion programs are type of alternative way of dealing with crime that represents diversion of the classical
judicial system and affirmation of the system of social control, or activating the system of social services. In these
situations, the criminal sanctions are replaced with measures o assistance, care, medical treatment, etc. Oliver
Bacanovic, Restorativna pravda soposeben osvrt vrz posreduvanjeto pomegju zrtvata i storitelot, p.37, vo Eliminiranje
na preckite za prakticna implementacija na uslovnata osuda so zastiten nadzor, 2002, Skopje.
28
VI UN Congress.
29
Gordana Buzarovska, Alternativi na zatvorot, p. 228, 229.
30
Bishop and Schneider, Improving the Implementation of the European Rules on Community Sanctions and Measures:
Introduction of the new Council of Europe Recommendation, European journal of Crime and Criminal Justice, vol. 9/
3, Marthinus Nijhoff, 2001.
27
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standards of behavior31. Corresponding to this, the alternative measures might be used: for persons
whose characteristics or profile and the legal characteristics of the criminal act are such that a
short term imprisonment sentence can be issued; for first time offenders32; when dealing with petty
crime offences33; if a consent from the offender is secured; if there is an approval on the side of the
victim. (Tokyo rule  3.2.)
During the implementation of these measures, particular importance should be paid to the
rights and freedoms of the offender, namely, s/he has the right to complain to the relevant
bodies related to the implementation of the measures (3.6.); has a right to compensation in
cases of violation of some of the guaranteed human rights and freedoms (3.7.) Related to this
rule are the rules that forbid undertaking any medical, psychological and other experiments,
protect the offenders dignity, protect the offenders and his/hers family privacy, protect the
personal data from the file, etc.
The instruments for achieving the alternative measures goals are the conditions and the
obligations which are imposed to the offender, as well as the supervision. Still, attention should
be paid to the assurance of consent by the offender (3.4). It is presumed that in that manner is
secured that the offender by accepting the measure will participate and collaborate more
efficiently in its implementation.
The core goal of these measures is correction of the offender, elimination of the obstacles
for securing future productive and socially acceptable behavior. Still, the nit of punishment
represents a part of these measures since there is a quilt in the offender for the committed
criminal act, there is sanction, there are obligations that are imposed and there is supervision
and measures of assistance and support for easing the enforcement of the alternative measures.
It is obviously the alternative measures although being an aspect of restorative justice they
are more directed towards the offender then the victim. Probably because of the belief that
this approach minimizes the chances of correction of the offender, and it prevents committing
criminal acts and descends recidivism.
Although the alternative measures are mainly pointed towards the offenders, they still theoretically
do not underestimate the victims part. These measures thrive towards essentially changing the
relations between the offender and the victim, mainly through establishing communication and
resolving the actual conflict, through activating the victims part in the process of proposing and

31

As risk offenders are considered those persons for whom it is believed that they will re-offend. For example, persons
that use drugs, precisely the drug addicts have better chances for becoming recidivists despite the persons that do
not use drugs and who because of nonexistent addiction of such kind have less chances for re-offending (although
not without a chance). At this point, the higher or lower risk of offending shapes the type of supervision, whether the
supervision is going to be intensive or not. According to the some surveys, the intensive supervision had shown that is
more efficient for high risk offenders then for low risk offenders. Namely, this intensive treatment used for high risk
offenders had decreased the recidivism, while when used for low risk offenders did not change at all the recidivism,
but on the contrary, it increased the recidivism rate. The intensive correctional supervision (in prison condition) for low
risk offenders is entirely inefficient. In these cases this type of supervision is a precondition for losing the risk factors
that influenced, or caused the crime and transforming them into a higher risk factors (socialization with high risk
offenders, criminal infection, loosing of employment, friends, responsibilities and the hope that after the prison the
community will accept him/her has an unlikely outcome). Lowenkamp, Latessa, Understanding the Risk Principle:
How and Why Correctional Interventions can Harm Low-Risk Offenders, Topics in Community Corrections, 2004.
www.nicic.org/Library/period266.
32
Even with our legislation, one of the preconditions for issuing community work is being a first time offender, still the
previous convictions are not always aggravating circumstances for the new offence. The previous crime not always
makes the new one of more serious type.
33
Arnaudovski, Buzarovska, Celvski, Nanev, Strategija za implementacija na alternativnite merki, p. 64, SPPMD, Skopje,
2004.
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issuing the alternative measures, eliminating the consequences, reparation of the victim and securing
adequate protection. This means, protecting the victim within the procedure and from the offender34.
Regarding the organs for implementation of the alternative measures, side by side with the
public prosecution and the courts, the main burden is carried out by the Center for social work.
From this we can recognize the deinstitutionalized form of reaction and enforcement of the
measures. The supervision over the person during the enforcement of the alternative measures
are in jurisdiction of the special organs, which are less repressive and above all oriented and
motivated by other aspects. These special services in our country (at the moment) are the
Center for social work. In some countries exist the so called probation services; in other the
police organs are included, while in third there are volunteers who execute the measures, etc.
This points out to the range of possibilities that these measures provide us with, and to good
practices and positive results that already exist in some countries.
Deinstitutionalized form or reaction can be seen in the inclusion of the community in executing
the alternative measures. When we say community we mean the units of local self-government,
or the municipalities and its inhabitants. Considering the critics of the retributive punishments
and imprisonment, the opinions in favor of social control over crime as a new form of dealing and
preventing crime in the community are increasing35. Also, given the fact that the prisons do not
offer adequate conditions for developing and building healthy habits and healthy values, and
they still are institutions that produce rehabilitated citizens we have to accent the role of the
communities in which these persons return. There are opinions that state that the community is
the original cause for the criminal behavior of the person, and the community is the place
where that person will return after the isolated rehabilitation in prison36. This stance is supporting
the idea that the community should participate in the correction of the persons behavior, to
compensate the damage of the direct victim and the community, and also in crime prevention.
This however goes without saying that there is a need of community readiness for participation,
as one of the leading factors for successful re-socialization and reintegration of these personsmembers of the community in question.

34
35
36

Arnaudovski, Buzarovska, Celvski, Nanev, Strategija za implementacija na alternativnite merki, p. 35-38.
Gordana Buzarovska, Alternativi na zatvorot, p. 48.
Vesna Nikolic-Ristanovic, Restorativna pravda, kaznivanje i zrtve, Alternative zatvorskiom kaznama, Fond otvoreno
drushtvo, Beograd, 2005; These opinions can also be fount at: Tony Marshall, Restorative Justice: An Overview, p
5, London: Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999; Howard Zehr, Changing Lenses: A
New Focus for Crime and Justice, p 181, Scottdale, Pennsylvania; Waterloo, Ontario: Herald Press, 1990; Burt GaLaway
and Joe Hudson, Criminal Justice, Restitution and Reconciliation, Monsey, NY: Criminal Justice Press. 1990.; etc.
source: www.restorativejustice.org
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Chapter 2

LEGAL FRAMEWORK
OF ALTERNATIVE MEASURES
2.1. INTERNATIONAL DOCUMENTS
The International framework which was the beginning of the expansion and formation of the
contemporary system of alternative measures was strengthened in 1980 during the VI Congress of
the UN in Caracas, when with the enacted Resolution the need of proactive attitude, wider usage
and development of new forms of these measures was made public. This stance continued at the
UN level and was confirmed at the following Congresses, at the VII UN Congress in Milano (August
26th  September 6th, 1985), the VIII UN Congress in Havana (August 27th-September 7th, 1990).
Precisely at this VIII Congress were postulated the basic, standard and minimal rules of conduct,
regarding the non-custodial measures, introduced with the so called Tokyo Rules37.
The Tokyo Rules represent a package of basic principles for using the non-custodial measures38.
In this package of principles are included the minimum guarantees assigned to persons to whom
these measures are issued39. The purpose of the non-custodial measures i.e. the prison alternatives
is an enlargement of individualization of the sanction according to the profile of the person which
leads to more adjusted and more efficient system of sanctioning. Of immense importance worth
mentioning is the rule of nondiscrimination on any ground of the convicted persons40. In this context
it is required from the states to secure conditions for equal treatment while implementing the noncustodial measures. Of course, this does not exhaust the content of these rules. The package contains
regulations that secure better community involvement, greater responsibility and involvement of the
convicted persons throughout the process of enforcement; they pay attention to victims rights, to the
safety of society and community, and to crime prevention.
According to the rules these measures can be used in different phases of the criminal procedure,
i.e. during the investigation procedure by the police and the prosecution, due process by the Court,
during the enforcement phase or after serving part of the jail sentence when in liberty.
It seems that one rule in particular is minimizing their obligatory character when stating that while
implementing these rules attention should be paid to the social, economical and political circumstances
in the states, which actually leaves to the states to work on their realization. These rules are not
obligatory to the states, but establishing the framework of acceptable principles and good practices
leave to states to organize their own systems of non-custodial measures and harmonize their legal
systems with the universal trends.

37

http://www.un.org/documents/ga/res/45/a45r110.htm
The term non-custodial measures are considering those sanctions than are issued to the person that is a suspect,
accused or convicted, but do not involve institutional (custodial) deprivation of liberty.
39
The minimal guarantees are referring to the rights and freedoms that should be enjoyed by this person irrespectively
at what point of the procedure are used.
40
The Rule 2.2. explicitly lists the following basis for discrimination: rase, color, gender, language, religion, political and
other opinion, national or social origin or background, property, birth or other status
38
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The activities in this area do not leave behind the Council of Europe as well. Therefore, in 1992 the
Committee of Ministers adopted the Recommendation (92) 16 that endorsed the European rules on
community sanctions and measures and in 2000 the Recommendation (2000) 22 on improving the
implementation of the European rules on community sanctions and measures41.
The European Rules fortify the most important aspects of the implementation of the alternative
sanctions and measures beginning with the legal framework and their defining, the issuing and
practice, the judicial guarantee and complaints procedures, respect of fundamental rights and freedoms
as guaranteed in the international documents for their protection (with the exception of the necessary
limitations that emerge from the issued sanction or measure), securing cooperation and consent of
the offender, community participation etc. The European rules are establishing the standards for
proper and efficient implementation of these sanctions and measures. The Recommendation from
2000 was adopted for the reasons of evaluating the role of these sanctions and measures in the
criminal justice systems of the member countries, to assess their efficiency and implementation. This
Recommendation is a result of the European countries practices of these sanctions and measures
and contains recommendations for overcoming the difficulties the countries faced during their
implementation. These two are the basic (although not exclusive) documents of the Council of Europe
level which set the minimum standard rules and guiding principles for conception and enforcement of
the state policies in building efficient system for alternative (non-custodial) sanctioning.

2.2. DOMESTIC LEGISLATION
According to the Criminal law (CL) the basic role of sanctioning is preventing the offender in
further commission of criminal acts, his/hers correction and education as well as educational influence
(intimidation) over others for committing criminal acts. The punishments that can be issued are
imprisonment, fine, prohibition of practicing profession, prohibition of driving a motor vehicle,
expulsion of foreigner42. However, in the framework of sanctions, beside the punishments there
are the security measures, educational measures for juveniles and the alternative measures. The
alternative measures were incorporated to the CL, with the amendments in 2004 which enlarged
the system of sanctions43. Although not entirely new, having in mind that some of them already
existed in the system of sanctions44, still their classification as alternative measures, enlargement
of their number, indisputably point out that the Macedonian system of sanctions is directed towards
alleviation, humanization and redefinition of the sanctioning policy and affirmation of the human
rights concept.
The previously existent conditional sanction, conditional sanction with supervision and the court
reprimand, or so called admonitory sanctions45, today are adjoined with the conditional termination
of criminal procedure, community work and house arrest46. These measures shape the system of
alternative sanctioning model. Still, our legislation contains other types of alternative conduct.

41

Beside these considered as basic documents, there are also other documents adopted by the Council of Europe that
refer to the topic of alternative measures. Among the others we enlist the following: Resolution (73) 24 on group and
community work with the offenders, Resolution (76) 10 on certain alternative penal measures to imprisonment,
Recommendation 1340 (1997) on the social and family effects of detention, Recommendation (83) 7 on participation
of the public in crime policy, Recommendation (87) 21 on assistance to victims and the prevention of victimisation,
Recommendation (99) 19 Concerning mediation in penal matters, Recommendation (97)12 on implementation of the
sanctions and measures.
42
Law for changing and amending the Criminal Law , Official gazette, No.19/2004.
43
Criminal Law, art. 4.
44
Gjorgji Marjanovic, Makedonsko krivicno pravo  opst del, p. 300, 301.
45
Vlado Kambovski, Kazneno pravo - opst del, p.820, Kultura, Skopje, 2004.
46
Exception is the house arrest as an alternative to the manner of enforcement of imprisonment.
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Except during the Court procedure, when the Court can decide (taking in consideration all the
circumstances) to postpone the enforcement, to postpone the issuance of the decision or not to
issue any sanction, there are other institutes. For example, dismissal of punishment because of
elimination of crime consequences, conditional termination of procedure, termination of prosecution,
fine, warrant, offender assurance of not leaving the residence, etc.
It can be stated that within our criminal law there are plenty of institutes, possibilities and types
of punishments and sanctions which are not formally included in the alternative sanctions system,
but however, have elements of the particularities of this alternative conduct. Still in this context we
will stick to the alternative measures encompassed in the fourth chapter of the CL.
When we speak about the alternative measures, we mean of sanctions whose enforcement will
be conducted in the community with the assistance of specialized services, with the participation of
the community, with the approval of the victim, and with the consent of the offender. The goal of
these measures is not punishing, but through measures of assistance, care, warning, and intimidation
with punishment, to influence the petty crime offenders to change their behavior47.
Also, unavoidable part in these scenarios is the victim. In our legislation there are some elements
that can strengthen the victims position. Out of the whole scope of such regulation we can
discriminate and choose the following: art. 145 form the Law on criminal procedure (LCP) and the
opportunity principle of the public prosecutor, art. 468 and 469 form LCP according to which the
victim can request issuance of an alternative measure, art. 43-a form the CL regarding the dismissal
from punishment because of elimination of crime consequences, art. 58-1 from the CL, conditional
termination of criminal procedure, art. 91-a from the CL, the conciliation among the offender and
the victim and securing victims consent for issuing the measure termination of criminal procedure
(this article regulates the procedure for juvenile offenders only), art. 177/2 from the CL, dismissal
from punishment when reconciliation has been achieved.
Still it seams that in our regulation these elements are connected either with the protection of
victims rights during the procedure, either towards the results, or towards the elimination of
consequences and restitution. At the same time, this does not mean that the victim is secured from
further victimization, that it takes into account whether the victim is personally satisfied with the
procedure and its result, whether the satisfaction is just form the victims point of view and not from
the courts point of view, etc. In vast part, the requests for reconciliation, the restitution, and the
elimination of the crime consequences, are issues which affirm the role of the offender then the role
of the victim. From this a conclusion can be drawn that a better accent is put on the victims rights
during the procedure as an equal party in the process, then on the affirmation of its role and protection
from further victimization. This illustrates that our legislation needs incorporation of additional elements
of restorative justice principles for securing that the international standards are fulfilled.
2.2.1. Conditional sentence48. The conditional sentence is not new in our criminal
legislation. It existed in the previous criminal justice system, and it is one of the most commonly
used sanctions, which today (after the changes in the CL) is incorporated in the system of alternative
sanctioning and avoiding the imprisonment.
The Court can pronounce this sanction for a committed criminal act for which a punishment of
imprisonment up to 2 years is approbated49. In these cases the Court establishes that the offender
is guilty for the committed crime, punishes the offender with imprisonment sanction or fine, and
conditions the enforcement of the punishment. This conditioning is made out of the threat that if
47
48
49

Criminal Law, art. 48.
Criminal Law, art. 49.
The conditional sentence can not be used for juveniles!
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the offender restrains from committing crime in particular period of time (probation period that can
not be shorter the one year, nor longer then 5 years), the Court will not pronounce and execute the
previously mentioned punishment. At the moment of pronouncing this alternative sanction the
Court explains the meaning of this conviction and the conditions that the offender must obey50.
In that manner, the offender is put on check in the community, in liberty. The assessment of the
behavior of the offender is done not only through the control whether the person has committed or
did not committed a crime, but of the assessment whether s/he had fulfilled the conditions/obligations
which the Court issued, precisely, if the damage was compensated, if the property was returned
etc. This sanction is about establishing a principal condition (noncommission of criminal acts) and
facultative condition (fulfillment of other responsibilities).
If the offender after the pronunciation of the sanction, while in liberty, is behaving according to
the Courts prescriptions, the approbated punishment will not be executed. On the contrary, if the
Court assesses that the prescribed responsibilities are not fulfilled, may postpone the period for
fulfillment of the obligations, may replace the pronounced obligation with a new one, or as a last
resort may pronounce the approbated punishment51.
The question that arises here is how will the Court assess whether the obligations are fulfilled
and whether at all in our judicial practice there has been a case when such obligations were
ordered to be fulfilled and what was the process of their assessment or control?
If during the probation period the conditionally sentenced offender commits a new criminal act
for which more then 2 years imprisonment can be pronounced, the Court will revoke the conditional
sentence. If the conditionally sentenced offender commits new criminal act for which less then 2
years imprisonment can be pronounced (depending on the circumstances), the Court is assessing
whether to revoke the conditional sentence, what type of measure or punishment can be pronounced
for the new criminal act52. If even after one year of the probation period the offender does not
commit new criminal act, the conditionally sentenced person is erased from the criminal data file
and is considered as non-convicted53.
2.2.2. Court reprimand54. The same as the conditional sentence, the court reprimand
was part of the previous criminal justice system. The Court reprimand is considered as a particular
preventive measure55 which the Court can issue for an offender of criminal act for which an
imprisonment punishment of up to 1 year or fine can be pronounced. This measure can be
pronounced in exceptional situations, when an imprisonment punishment of 3 years is determined56.
The Court can pronounce a court reprimand for petty crime (while accounting the personality of
the offender, the criminal responsibility, the previous life style, etc.) in situations when punishment
is not necessary, and the punishment goal will be fulfilled with admonition, disapproval and moral
conviction for the committed act. While bringing out the decision for court reprimand57 the Court
warns the offender that the punishment for the criminal act will not be pronounced since it is

50

Law on Criminal procedure, art. 346/2, Official Gazette, No. 74/2005 (integral text Akademik).
Law on Criminal procedure, art. 494/4.
Criminal Law, art. 51.
53
Criminal Law, art. 104/2.
54
Criminal Law, art. 59.
55
Vlado Kambovski, Kazneno pravo, opst del, p. 957.
56
The most common criminal act punishable with court reprimand are the body injury, libel, defamation, humiliation, public
disclosure of personal and family issues, etc. In the Answers to the EU questionnaire - Political criteria, p. 164.
57
Court reprimand can not be issued to a juvenile!
51
52
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believed that this reprimand would be sufficient for not committing criminal acts in future. Such
judgment may also contain a decision for security measures, confiscation of property, etc58.
2.2.3. Conditional sentence with supervision59. Neither this sentence, which with
the 2004 CL is considered as independent measure60 is new in our legislation. It is a measure that
presents a type of conditional sentence where the goal is focused on resocialisation of the person.
This measure the Court may pronounce in the same circumstances as the conditional sentence
(for criminal act that can be punished with imprisonment up to 2 years or with fine), but when the
Court considers that pure conditional sentence would not be enough for fulfilling the sanctioning
goal. That is way this type of conditional sentence is strengthened with measures of protection,
care, assistance and supervision while the offender fulfills the Courts orders. The reason behind
this is the disbelief that the offender independently with own efforts can resist the temptations.
However, it is believed that particular care and assistance would help the offender to restrain from
committing criminal acts or would assist him/her in fulfilling the obligations ordered by the Court.
These obligations are stipulated in art. 56 of the CL and encompass different aspects, i.e. professional
upgrading, engaging in employment, family support, undertaking medical treatment, restraining
for visiting particular places, restraining from drinking alcohol, etc. At the same time, for the probation
period (which can neither be less then one year, nor longer then five years) the Court determines
the period for supervision61 when the care, assistance and protection will be provided as well as
control over the offenders behavior.
In case of not fulfilling the responsibilities, the Court has the option of revoking the conditional
sentence and pronouncing the punishment as an ultimo ratio. Before this, the Court can warn the
offender, can take in consideration the opinion of the organ for social services, can extend the
probation period and replace the previously issued responsibilities, etc.
According to the CL, the conditional sentence with supervision can not be pronounced for
juveniles. Nevertheless, according to the Juvenile justice act62, this measure can be pronounced
for crimes done by a juvenile for which the approbated punishment is 3 years of juvenile incarceration
or fine. In this case the probation period is in the length of minimum 1 and maximum 3 years during
which the juvenile must not commit another criminal act punishable with more then 3 years of
imprisonment. It is very positive that the opinions of the law makers are focused towards better use
of this measure, which if adopted will lead to changes in the CL as well. Still if this case is left only
as a written but not used word, these ideas and opinions would remain just an enthusiasm and
declarative intention written on paper.
2.2.4. Conditional termination of criminal procedure63. Article 58-a from the CL
declares an alternative measure which can terminate the criminal procedure for up to 1 year. In this
manner it is not that the imprisonment is avoided, but the pronunciation of the judgment.
This alternative measure the Court can pronounce for a committed criminal act punishable with
up to 1 year imprisonment or fine; if the profile of the offender allows it, if there is a remorse for the
committed crime, apology to the victim, elimination of the crime consequences, and compensation
of the damage caused by the crime and if there is an approval from the victim for using this
measure.
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Law on criminal procedure, art. 432.
Criminal Law, art. 55.
Regarding the opinions about the status of the conditional sentence with supervision whether it is an independent
sanction or type of the conditional sentence, please see Gordana Buzarovska, Alternativi na zatvorot, p. 312, 313.
61
Criminal Law, art. 55/2.
62
Draft Law on juvenile justice, project of the Ministry of Justice and UNICEF, February 2006.
63
Criminal Law, art. 58-a.
59
60
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In this case as well there is a probation period (of 1 year) during which the offender must not
commit another criminal act. If the offender obeys this condition, the criminal procedure will be
terminated, and on the contrary, if the offender violets the obligation, the criminal procedure will
continue until the pronunciation of the Court judgment.
The CL states that the conditional termination of the criminal procedure can be used for juveniles
as well64. However, there are different regulations regarding this measure. Under art.91-a/1, the
Court can pronounce this measure for a committed crime punishable with up to 3 years of juvenile
incarceration or fine, if there is a consent provided by the juvenile, if there is a remorse for the
committed act, or compensation of damage or elimination of the consequences of the act, if the
relationship between the offender and the victim was reconciled, and if in a 2 years period the
juvenile does not commit another crime. It is obvious that when it comes to juveniles the regulations
are a bit wider then for the adult offenders.
According to the draft of the Juvenile justice act, the conditional termination of criminal procedure
can be pronounced to an older juvenile for committed criminal act for which a fine or imprisonment
of up to 5 years is issued.
2.2.5. Community Work65. For criminal acts done under exceptionally alleviating
circumstances, when there is consent by the offender who on the other hand is a first time offender
and if for the committed crime imprisonment of up to 3 years or fine is issued, a community work
can be pronounced66. This measure is characterized by doing several hours unpaid work for the
benefit of the community. The Court can pronounce that the offender is obliged to work at least 40
or maximum 240 hours unpaid work (at least 5 hours a day for the period of 12 months) in his/hers
free time (free time includes state holidays, Saturdays and Sundays, mainly when no one works),
in state institutions, public institutions, humanitarian organizations, etc.
This measure the Court can pronounce when for the committed criminal act a 90 daily fines or
1800 convertible EUR or imprisonment of up to 3 years is approbated. On the offenders request,
the Court can substitute these punishments with community work, where one day imprisonment
equals daily fine or 20 EUR substitutes 3 hours unpaid community work67.
If the community sanction is pronounced as an independent sanction and if the labor obligations
are not fulfilled, or are inadequately realized, the Court as a last resort can replace the measure
with the approbated punishment. Before the final solution, the Court has other options at its disposal,
i.e. to worn the offender, to elongate the working hours, to expend the enforcement of the measure,
and if these tools prove to be inefficient, the Court can decide to use the final option.
If the community work was pronounced as a substitute sanction, not fulfillment or inadequate
realization of the working obligation leads to brining out a decision with pronunciation of the
punishment.
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According the Draft Law on Juvenile justice, alternative measures can be issued to children at risk and juvenile offenders
(art.1). Article 26 is more precise by stating that the alternative measures can be used as an exception for older juveniles.
Criminal Law, art. 58-b.
66
In this case the court issues this measures as an independent sanction.
67
In this case the court issues this measures as substitute sanctions.
65
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As same as the previous (the conditional termination of the criminal procedure) the community
work can be pronounced to older juveniles. For them this measure is somewhere in between the
disciplinary measure and juvenile incarceration68. This measure can be used in cases where there
is a need for influencing the minors behavior69.
According to the draft of the Juvenile justice act, the community work can be pronounced to an
older juvenile who committed a criminal act punishable with up to 3 years imprisonment. In these
cases, the length of the community work can be set for at least 5 to maximum 100 hours.
2.2.6. House arrest70. Contrary to other alternative measures, the house arrest is not a
measure that avoids of the imprisonment, but a way to alternate only the institution/the place
where the person will serve the punishment and that is the house/home of the offender. This
means that the house arrest is not a substitute of the prison, but simply substitute of the manner
and the place of serving the sanction (a modality of serving the imprisonment, instead of prison
institution - at the offenders house).
This sanction can be pronounced for a committed criminal act punishable with fine or
imprisonment of up to 1 year if the offender is an old, weary, unhealthy person, or pregnant woman.
For this sanction to be used there is an additional condition that should be met, and that is the
consent of the offender for pronouncing such sanction.
The Court can pronounce the house arrest as a substitute to incarceration if particular electronic
and telecommunication devices are at the disposal, through which the behavior of the offender
can be observed, i.e. whether the offender obeys the order for not abandoning the premises. We
talk about the need of possessing technical means for the realization of the supervision. According
to the CL, the responsibility of the supervision is at the Court. For that purpose the Court can ask
for police assistance that will be responsible to inform the responsible organ - the Court regarding
the activities they had undertook. If the convicted person disobeys to prohibition of the house
leave, this sanction can be substituted, and will be executed in an appropriate prison facility.

2.3. ENFORCEMENT OF ALTERNATIVE MEASURES
The new Law on enforcement of sanctions71 (LES) establishes the manner and procedure for
executing the alternative measures. In the system of alternative measure, the legislator included
the conditional leave72 which according to the CL does not belong to the package of alternative
measures. Nevertheless, if under the process of enforcement of alternative measures we include
the measures belonging to the social protection through the work of the Centers for social work,
then the conditional leave can be considered as a form of alternative measure used as part of the
enforcement of the imprisonment. The alternativeness here can be observed when the person is
outside the prison and when the supervision measure is pronounced73.
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Vlado Kambovski, Kazneno pravo - opst del, p. 1048.
Criminal Law, art. 91-a/2.
70
Criminal Law, art. 59-a.
71
Law on enforcement of sanctions, Official gazette, No. 2/2006.
72
Law on enforcement of sanctions, art. 225.
73
Law on enforcement of sanctions, art. 204.
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The principal organs for implementation of the alternative measures are the Department of
enforcement of sanctions, the Centers for social work and the Judge for enforcement of sanctions.
2.3.1. Department for enforcement of sanctions. The LES in chapter XVIII regulates
the process of enforcement of alternative measures where it defines the responsibilities and the
activities of the Ministry of justice, the Department for enforcement of sanction (further in the text,
the Department) and the Center for social work as organs that form the institutional part of the
implementation system.
According to this law, responsible organ for the enforcement of sanctions in general is the
Department74. The Department is registered as a legal entity, it has new organizational scheme,
has an approval from the Agency for state officials and it is an organ within the Ministry of justice75.
According to LES, the Department is responsible for organization and implementation of the
supervision over the imprisonment and the juvenile incarceration. Also, it is responsible for the
supervision over the community work, the house arrest, the supervision within the conditional
sentence with supervision, the conditional leave and for the educational measure  direction to a
correctional-educational facility76. According to the new systematization and organization of the
Department, a new Unit for enforcement of alternative measures is envisaged to be established77.
This Unit is planed to be equipped with four employees, two advisors and one high official according
to the Law on state officials78. From the information provided by the directors of the Department79,
this Unit has not been established yet.
However, what was important for our research and which was a topic of the conversation with
Mr. Kostadinco Efremov was the role of the Department in the process of implementation of the
alternative measures. According to the information (that without doubt is part of the legal provisions)
the Department is responsible for the enforcement of some, and not all alterative measures. The
activities covered by the Department are related to the implementation of the community work, the
supervision at the conditional sentence with supervision, and the house arrest. Regarding the
other alternative measures, they are totally in the working filed of the courts and do not require
involvement of the Department in any phase of their enforcement.
When it comes to the house arrest, it was stated that there is still the need of the technical
resources for the Department to enforce this alternative sanction. At the moment, such equipment
is lacking, but the Department is hoping that through the cooperation with the SIDA (Swedish
Institutional Development Agency) the equipment will be acquired. Until then, the supervision is
intended to be visual, with visit by the social services organ.
However, the question that rises here is considering the legal grounds, the authorization, the
responsibilities, the constraints that the Centers for social work would have, etc. This is of immense
importance since the CL and the LES regulate this subject in different manner each. This differences
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Law on enforcement of sanctions, art. 7/1 art.8.
Interview with mr. Kostadinco Efremov, ex director of the Department, 11.04.2006.
76
Law on enforcement of sanctions, art. 14.
77
Information of the Ministry of Justice - www.pravda.gov.mk - organization - Department for enforcement of sanctions.
78
Law on state officials, Official gazette, No. 59/2000, the refined version used that was publicly announced in the Official
gazette, No. 108/2005.
79
Beside the information gathered from the LES, the additional information were gathered through the interview with mr.
Kostadinco Efremov, ex director of the Department for enforcement of sanction held on11.04.2006 and from the meeting
with the current director of the Department, ms. Lidija Gavrilovska, held on 29.11.2006.
75
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cause additional confusion which is necessary to be amended and harmonized, precisely, there is
a need of amending the LES in the scope of supervisory and control mechanisms.
What is stated in the LES is that the Department is responsible for organization and enforcement
of the supervision of the alternative measures80. The primary activity of the Department is the
specialized instructory supervision in enforcement of the measures. This activity involves supervision
of the implementing procedure, control over the legal enforcement, and supervision whether the
offender obeys the program issued by the Centers for social work. It turns out that the Unit which
should be formed within the Department will be controlling the work of the Centers for social work
which on the other hand will be directly responsible for the alternative measures implementation.
The Department among the other things is obliged to provide the persons responsible for
implementation of the alternative measures with licenses81, is obliged to sign agreements with
institutions, agencies, public and other organizations where the community work will be carried
out. About the identification of these institutions and organizations, the procedure for concluding
and signing the contracts, the content of the contract, who will be supervised by whom among the
responsible organs, is yet to be determined.
Besides the generally established rules, detailed and operational system or program according
to which the work would be determined, the concrete responsibilities would be defined, the
coordination among the organs would be managed, are lacking. Except for the legal regulation in
the CL and the LES, other sub legal framework does not exist. Even in the current legal provisions
there are dubious questions which should be revised and amended. This is also considering the
Law on social protection. When it comes to the sub legal framework that should yet to be made,
namely a Regulatory Act shold be prepared for implementing the community work, the manners
for signing the contracts with the institutions should be formalized as well. The LES stipulates that
the sub legal framework will be adopted within 6 months of entering into force of the LES.
Considering this information, having in mind that there was a change in government in July
2006, which complementary leads to change in the second echelon of managers of public institutions,
somewhere in October, 2006 (the sub legal framework was not adopted yet) there was a change
in management of this Department. This undoubtedly prolonged the realization of the previously
started activities. The new director of the Department, Ms. Lidija Gavrilovska at the meeting held in
November 2006, confirmed this and informed us that the sub legal framework was not ready yet.
This is contrary to the Law which stipulated that all the other, supporting acts shall be adopted
within 6 months from the entrance into force of the LES. As a reminder, the LES entered into force
in January 2006.
It should not be forgotten that the Departments filed of work is extremely sensitive, specific and
above all professional activity, that must not be put under influence of the turbulent political
circumstances in the country. The opposite, does not contribute the institutional development, it is
not in favor to the citizens for whom it exists. These temporary managements teams are always
at the beginning, irrespectively the development phase of particular program, institute, project,
plan or anything else.
Having in mind that the Department is the coordinator of the activities which will be carried out,
it is necessary that there is an existent and productive collaboration and the communication among
the actors. Exactly with this mind the interviews done with the directors of the Department had the
intention to determine the level of collaboration as an essential condition for proper implementation
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Law on enforcement of sanctions, art. 14/1.
Law on enforcement of sanctions, art. 226/3.
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of the measures. The Departments managers (previous and current) stated that there is a great
collaboration with the other implementing actors.
Regarding the collaboration with the Centers, the information that is received is provided by the
Ministry of labor and social policy. As for the previously mentioned, especially regarding the role of
the Unit for alternative measures implementation within the Department, it would be necessary to
lower the communication level, at the level of operation and not management level.
As for the collaboration with the courts which is established through the Judge for enforcement
of sanction, by the words of the interviewees it is not lacking at all. However, it is by the opinion of
Mr. Efremov, that there is a pressing need this judicial function to become independent, and not as
was up until now, intermixed with the function of a ruling judge or a president. The requirement of
having precisely defined function of this judge will be necessary when the alternative measures
will start their operation. The necessity that arises here is for the reasons that until now this judge
did not have control or synopsis over the enforcement of the imprisonment sanction for example.
According to the source, the collaboration with the municipalities is also at the satisfactory level.
Up until now, this collaboration was reduced only to the working arrangements for the convicted
persons (prisoners) outside the prison institutions. The working arrangements were legalized through
job contracts and the convicted persons were paid for the job done82. This practice, according to
Mr. Efremov can be used for the community work as well, with the difference that in these cases
there will not be remuneration for the working engagement, since the community work is a not paid
job. What the Department will do in this regard is that it will send informative letters about the
community work, to the municipalities in the Republic of Macedonia, to the humanitarian and other
organizations. Still, the identification of these institutions, organizations, humanitarian associations
even the engagement in the municipalities, remains a non-regulated questions.
Conclusively, the Department for enforcement of sanction is above all the organ responsible for
organization and coordination of the activities, an organ responsible for securing conditions and
circumstances so can alternative measures be adequately implemented. Likewise, the Department
is responsible for the preparation of the sub legal framework which should represent the mechanism
for implementation of the LES; it is responsible for securing the instruments for enforcement of
sanctions, for preparation of assessment and evaluation programs for the (in)efficiency of the
alternative measures implementation. Nevertheless, precise definition of the Departments role is
necessary which means immediate amendments to the LES.
2.3.2. Centers for social work. The Centers for social work (in the following text/further
in the text Centers), are the leading and most crucial bodies responsible for alternative measures
implementation. According to their status and working methods, they are exactly the organs
indispensable for realization of the alternative measures goals. Namely, the Centers are nonrepressive organs specialized for providing assistance, care and protection to people finding
themselves in a position of social risk83. In Republic of Macedonia, there are 27 intermunicipal
Centers for social work organized in such manner to embrace the 84 municipalities84. This is of
immense importance having in mind that with the development of the decentralization process the
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According to the working engagements the convicted prisoner was working 8 hours while the rest of the time was
spent in the closed institution (the prison). Still if we have in mind that legal regulation then undoubtedly the working
day of the person that will do community work will be differently organized and exercised having in consideration the
time limits for performance of the work, the interval for undertaking the job and the manner of enforcement of the same.
83
The term social risk, among the other things means also inadapttation in the social surrounding.
84
Koteska, Samojloska, Organizacija i razvoj na centrite za socijalna dejnost, p. 9, JU Zavod za socijalni dejnosti,
November, 2005, Skopje.
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municipalities will assume particular responsibilities (from the central government), as the issue of
social protection. More accurately, the local self-government has already established its role in the
social protection sector and is obliged to adopt programs for social protection that will picture the
local needs85.
The basic law framing the scope of establishment, activities and responsibilities of the Centers
is the Law on social protection86, however, there are additional regulations stipulated in the Criminal
law, the Law on criminal procedure and the Law on enforcement of sanctions that embraces the
overall skeleton for enforcement of alternative measures.
Referring to LES, the organ responsible for enforcement of these sanctions is the unit for
enforcement of alternative measures within the Centers, according to the place of residence of the
offender87. Exactly this article might bring confusions in a sense if we compare the legal text (LES)
and if we look at the organization of the Ministry of justice, precisely the Department for enforcement
of sanctions. There can be noticed that in their organizational structure there is a Unit for enforcement
of alternative measures as well88. Additional clarification in the law and precise division of
responsibilities is necessary for prevention of possible overlapping of activities.
It is an inevitable fact that within the organizational structure of the Centers there should be a
separate unit for enforcement of these measures. According to the current condition at organizational
level at the Centers, a standard organizational structure is not existent; also there is deficiency in
professional staff and mostly there are no specialized units working on particular issues, etc89. Still,
irrespectively of what if the current condition of the Centers, the law envisages organization of
specialized units within the Centers equipped with adequate professional staff that will be responsible
for implementation of the measures. For the implementation, the Centers, actually the assigned
staff will be insured with licenses for enforcement90. This accreditation will be provided by the
Department for enforcement of sanctions. On this base, depending on the type of criminal act, the
offenders profile, his/her financial and family condition, the competent authorities (within the Centers)
will prepare an individual program for the person, and if the Court had issued some obligations to
be fulfilled, those will be incorporated to the already prepared program. According to the arranged
documentation and the structured time frame, the alternative measures will be executed.
The practical implementation of the measures will be conducted through the assignment of the
specialized unit or team which will have standardized working structure, i.e. will be composed of
social worker, pedagogue, psychologist, lawyer and other professionals if necessary. The team or
the unit using the available municipality resources in line with the individual plan and program will
accommodate the type and extent of the activities.
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Priracnik za gradonacalnicite i sovetite na opstinite vo Republika Makedonija, p. 96, ZELS, januari, 2005.
Law on social protection, Official gazette No.50/97/00/03.
Law on enforcement of sanction, art. 226/2.
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Compare the reading of the article 226 form the LES and the Information of the Ministry of Justice (www.pravda.gov.mk)
- organization, Department for enforcement of sanctions.
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Regarding the organizational structure of the Centers for social work in Republic of Macedonia, it can be said that
there are three structures which depend of the number of inhabitants in their jurisdiction, the development of the functions
and the number of employees. In general, the Centers are composed of director, two or more professional units and
administrative and technical unit which responsibilities very from one municipality to other... Kotevska, Samojloska,
Organizacija i razvoj na centrite za socijalna dejnost, p. 16, JU Zavod za socijalna dejnost, noemvri, 2005, Skopje.
90
Even though the Law does not prescribe, these licenses will be given to some NGOs, or individuals working in those
NGOs (this information was provided by the director of the Department for social work ms. Mladica Kotevska) Although
this is a progress in the relations between the institutions of justice and the social protection with the civil society and
the community, still it is necessary that a legal framework is established since the opposite might lead to illegal operation
which will discourage the efforts of progressive enforcement of these measures.
86
87
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Through the measures that will be used, the specialized team will intend to awake the initiatives,
to motivate the offender, to inform, direct and influence the changes in offenders behavior and
attitudes in general, to educate the offender, to try to understand the meaning of the measure, to
awake the sense of responsibility, self-respect, creativity and potentials within the person91. All of
this will be included in the individual plan and program, which would also be a manner of enforcement
of the court decision.
A) The Centers responsibilities when executing the conditional sentence
with supervision. The main responsibility of the Centers in enforcement of this measure is the
supervision activities which include providing assistance, care, protection and control whether the
obligations issued by the court are respected. The Centers, i.e. the licensed personnel will have
the duty to advise the offender, to support him/her in realization of the obligation and to influence
him/her to understand the meaning of the measure. Regarding the manner and the dynamics of
the implemented supervisory activities, the accomplished obligations by the offender, the appointed
person submits a report to the Court. The specialized team members/unit members will have a
proactive role in proposing alternative measures, preparation of analysis and opinions to the court
and the public prosecution. They can advise these organs to extend the duration of the supervision,
can suggest replacement of the existent with another measures or sanction, can postpone, terminate
or replace the pronounced punishments (imprisonment or fine) etc92.
B) The Centers responsibilities when executing the community work. On
the basis of the concluded contract with the public institutions, state organs, humanitarian
organizations, units of local self-government where the offenders will perform the unpaid work, the
Department will inform the Courts and the Centers of these possibilities. The Centers appoint a
person responsible for the supervision of the enforcement of the measure. They prepare an individual
plan and program on the manner of the contract realization, precisely they prepare a detail working
plan for the offender and the manner of duties performance. For the undertaken activities a report
is submitted to the court which can also include opinions regarding some specific measures which
might be used in each particular case. The Centers can suggest increase of the working hours,
extension of the duration of the measure (mostly up to 3 months), revocation of the measure and
pronunciation of the punishment, etc93.
Although LES stipulated that the supervision is performed by the Centers that inform the Court
regarding the undertaken, generally the supervision over the community work is done by the Court94.
However, regarding the work of the Centers, they submit reports to the Department, probably to
the Unit for enforcement of the alternative measures that will do the specialized - instructory
supervision. However, these vaguely shaped responsibilities will definitely be hard and problematic
to enforce. It is most obvious that there is a definite need for amending the exiting legal regulation
as well as finally adopting the sub legal framework that will put in practice the law itself.
Since the community work can be used for older juveniles, the manner of enforcement in this
situation is the same as with adult offenders practice95.
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Llubica Coneva, Moznosti na centrite za socijalna rabota vo izvrsuvanje na alternativnite merki, p. 50-56, vo Eliminiranje
na preckite za prakticna implementacija na uslovnata osuda so zastiten nadzor, 2002, Skopje.
92
Law on enforcement of sanction, art. 233.
93
Law on enforcement of sanction, art. 236.
94
This is according to art. 58-b/4 form the Criminal Law and according to art.235 form the Law on enforcement of sanction
there the supervision over the enforcement of these measures is done by a person working at the unit within the Center
for social work.
95
Law on enforcement of sanction, art. 329/1.
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C) Centers responsibilities when executing the house arrest. The main
characteristic related to this sanction àre the types of offenders for whom this sanction can be
used. Namely, the types of offenders that come into consideration are old, weary, unhealthy persons,
or pregnant women. For which the Centers are considered specialized non-repressive organs that
can most adequately fulfill the goal. Although this measure seeks fulfillment of particular conditions,
as availability of electronic and other telecommunication devices for its enforcement, still according
to LES, the most important role lies at the Centers which except for the control over the movement
of the offender they are required to provide assistance and advices according to the individual plan
and program. The LES provides that the Centers might ask for assistance from the police, however
it do not specifies what kind of assistance, nor details the scope of the supervision. For the undertaken
activities the Centers submit a report to the court and can offer opinions regarding the extension of
the measure or its replacement with imprisonment96.
This is very understandable, only if we follow the LES, but if we look at the CL, such option is not
foreseen. In particular, according to the CL the legislator chose type of house arrest through electronic
and other kind of telecommunication surveillance of the offender, and an exceptional possibility of
police assistance. The CL does not provide the Centers to supervise the offender or to act as a
substitute of a police or other official security. What the CL provides is that the supervision of the
enforcement of this sanction lies in the hands of the Court and the Court can ask for police assistance.
There is no doubt that this legal contradictions will lead to confusions during the enforcement of the
measures in general97, especially when it comes to the enforcement of the house arrest.
Regarding the supervision of the Centers work, precisely over the legality of the enforcement of
the measures, responsible organ is the Court that pronounced the measure or the judge for
enforcement of sanctions98. The supervision over the specialized-supervisory element is undertaken
by the Inspector for enforcement of sanctions within the Department for enforcement of sanctions,
responsible under the regulations brought by the Minister of justice99.
2.3.3. Judge for enforcement of sanctions. The LES in its art.35 proscribes that
each Basic Court shall have a Judge for enforcement of sanctions (further in the text the Judge).
The activities of this Judge are beginning with the receipt of the decision which pronounces a
sanction for the offender. The Judge is obliged to execute this sanction immediately upon the
receipt of the same (art.7 from LES). The responsibilities of the Judge according to art.36/2-b of
the same law among the other are encompassing the cooperative activities of the Judge with the
Centers for realization of the post-penal aid and enforcement of alternative measures. Also art.229
from LES stipulates that the role of the Judge is also within the supervision over the legality of the
enforcement of the alternative measures and reporting. From the above mentioned it can be seen
that the role of this Judge is presented through the assessment of the legality of the procedure of
enforcement of alternative measures and as a medium for communication between the Centers
and the Court. There is no other regulation for defining this function, neither it is precisely incorporated
in the new Law on Courts100 which was recently enacted and came into force.
2.3.4. The local community - municipality. The basic legal framework that draws
the authority of the local self-government is the Constitution of the Republic of Macedonia101 where
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Law on enforcement of sanction, art. 237-239.
The same is happening with the community work and the responsibilities within the supervision.
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Law on enforcement of sanction, art. 229/2,4.
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Law on enforcement of sanction, art. 229/6.
100
Law on courts, Official gazette, No. 58/06.
101
Constitution of the Republic of Macedonia, No. 08-4642/1, 17.11.1991 amended in 1992, 1998, 2001 and 2005. The
core values, art. 8.
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it is stipulated as a core value, however, in more details the local self-government is regulated with
the Law on local self-government102. The laws that regulate the topic of alternative measures, i.e.
the Criminal law, the Criminal law Procedure and the Law on enforcement of sanctions do not
mention the local community or the municipality. This means that rules which would oblige the
municipality in any manner what so ever regarding the alternative measures can not be observed,
but still intuitively something can be sensed. For example, the CL mentions the community where
the offender lives (art.55/1), while the LES states, according to the offenders residence (art.226/
2). Besides these, not any other legal act mentions the municipality or the local community in
undertaking some obligations in this field.
Although within the framework of generally set jurisdictions of the Centers in accordance with
the Law for local self-government103, certain elements can be detected that insinuate that there
is space for certain jurisdictions from the process of fulfillment of alternative measures to be fit in
the legal framework. Still, this approach is far from satisfactory and changes are needed in this
area too.

2.4. STATE POLICIES
CONCERNING ALTERNATIVE MEASURES
When it comes to the state policies and creating a system of alternative measures enforcement
and securing condition for their enforcement, we can freely state that such policies do not exist.
There is not even a policy focused on crime prevention in general except for those ad hock activities
related to the currently most exposed subject as war against terrorism, organized crime, or
some particular topics revived because of the pressure from some international organizations or
the international community.
This conclusion can be drawn if only some of the strategic documents of the state are observed,
for example the Answers to the EU Questionnaires104, or the Programs of the Ministry of labor
and social policy regarding the social protection, etc. Within the Answers to the EU Questionnaires
beside the chapter dedicated to the political criteria where the government scarcely provides
answers regarding the establishment and the practice of the alternative measures, there is no
other chapter mentioning these measures. On the question about the alternative measures and
what has been achieved in that regard, the government provides the legal wording, without any
additional explanation statistics, practices, development tendencies, initiatives, strategies, or policies
in general. Furthermore it seams that the changes of the Criminal law (in 2004) which introduced
the alternative measures have been done to satisfy the requirements deriving from the
Recommendation (92) of the Council of Europe105, and not from the countries` needs, not from the
requirements of the criminal policy or the prisons conditions, the judicial needs neither the
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Law on local self-government, Official gazette, No. 5/2002.
Law on local self-government, art. 22, Responsibilities of the municipalities: urban and rural planning, environmental
protection, local economic development, public utilities, culture, sport and recreation, social protection and protection
of children, education, health protection, undertaking measures for protection in cases of rescuing the citizens and
material goods in time of warfare, natural disasters and the accidents they cause.
104
It can be found at the web page of the Agency for Euro integration - www.sei.gov.mk.
105
According to the Recommendation No. R(92) 16 on European community sanctions and measures, adopted on
19.10.1992, by the Committee of Ministers of the Council of Europe, Republic of Macedonia had incorporated the
alternative measures within the domestic legislation with the Law on changing and amending the Criminal Law (official
gazette No.19/04) adopted on 30.03.2004" Answers to the EU Questionnaires - political criteria, p. 160.
103
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circumstances adjoining the enforcement of sanctions. This inevitably leads and supports the
stance that, the new solutions which have been proven as useful and have been accepted from
foreign countries are met as imposed. Their acceptance is not a result of their understanding and
their necessity, but as an imposed obligation that must be satisfied. Even the government effort to
provide statistical data regarding the punishment imprisonment and the conditional sentence (today
part of the alternative measures) shows a delicate problem. Namely, the Government has calculated
that in 2003 there were 6796 convicted persons sentenced with imprisonment, out of which in
2831 cases conditional sentences were pronounced, and in 183 cases courts reprimands. This
means that the percentage of pronounced conditional sentences and court reprimands in relation
to the imprisonment sanction is 52. The calculation was done through the assessment of the
participation of conditional sentences in the number of pronounced imprisonment sanctions which
is slightly wrong, since the percentage should be calculated from the participation of the conditional
sentences and the imprisonment sentences compared with the total number of issued sanctions
for the particular period. This is either a miscalculation or lack of knowledge or inaccurate presentation
of the state of affairs.
Latter in the text in another chapter106, the alternative measures are mentioned in an unusual
context, i.e. it is to say that the law enforcement on the basis of their legal competencies, fulfill the
obligations to prosecute the drug-related crimes. In addition, they participate in the implementation
of the measures for re-socialization of the drug addicts by consistent application of the alternative
measures of sanctioning. The interesting thing here is that the law enforcement organs that are
obliged to prosecute (probably here the law enforcement organs are referring to the police), and
implement the alternative measures. How is this possible when this way of sanctioning has not
been implemented so far, and these measures have not been used or issued by a relevant organ?
Speaking of the government determination regarding the initiatives and undertaking particular
activities in this relation can be observed through the organizing of as much as two events. In the
agenda of the Program for education of representatives of the judiciary, the government (the particular
ministry) organized a tree day seminar in 2001 on the topic of Alternatives and the Juvenile justice
in the Youth policies107 intended for the judges, and later, in 2004 a counseling meeting was
organized on the topic of The possibilities of mediation in the criminal law and the alternative
measures according to the Criminal law of the Republic of Macedonia intended for the prosecutors
and the judges108. This shows that since 2001 when the seminar on alternatives and juveniles was
organized, until today, the Juvenile justice act has not been enacted yet (according to the latest
information this law is in governmental procedure)109.
Neither on the level of the Ministry of labor and social policies (further in the text MLSP) there
are not officially presented information regarding its strategic planning, especially having in mind
that the direct implementing organs i.e. the Centers for social work, are part of this Ministry. For
example, at the MLSP web site (www.mtsp.gov.mk) there is a short document titled Reforms
where in one paragraph it is mentioned that the MLSP will undertake some activities for
implementation of the alternative measures without precising what will that be. Also, according to
the Program for realization of the social protection for 2005, the alternative measures are mentioned
in two paragraphs, namely from the aspect that the MLSP took part in the preparation of the
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Answers to the EU Questionnaires - justice and home affairs, p. 240.
Answers to the EU Questionnaires - political criteria, p. 182.
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Answers to the EU Questionnaires - political criteria, p. 182.
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draft Law on juvenile justice, project of the Ministry of justice and UNICEF, February 2006.
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changes of the Criminal law regarding the implementation of the alternative measures, also that
they will strengthen the capacities of the Centers for social work and will enlarge the scope of
programs for carrying through the alternative measures. Exactly the same is mentioned in the
Program for realization of the social protection for 2006, where as an addition its included that
methodological directives will be prepared and trainings for the implementing organs will be carried
out.
Considering that the alternative measures have not been issued and the Centers do not implement
them, obviously the program goals of the MLSP has not been realized (we have to put an accent
regarding the lack of objective factors for this impossibility). What is worth mentioning are the
recent activities of the Department of Social Work (further in the text, Department) which in November,
2005, prepared an assessment and analysis of the conditions of the Centers referring to the reforms
and the reorganization, decentralization and deinstitutionalization of the same. This analysis is a
solid base and can be used for future analysis and researches even in the context of alternative
measures implementation. Also, this Department had prepared and distributed to the directors of
the Centers for social work, a Handbook on the enforcement of alternative measures according to
the current changes in the criminal law110. Unfortunately, this Handbook looks more as a short
interpretation of the legal regulations that generally shape the alternative measures, then a handbook
the enforcement of the measures. For the reason, it is better to consider this document as an
informative paper considering the legal issues already existent in the laws, then a Handbook for
enforcement of the measures that the Court will issue, which should contain methodologies and
methods, knowledge and means for their implementation. Exactly this is mentioned in the last
paragraph of the introduction, i.e. this material is intended for introduction of the employees of the
Centers...with the novelties and the inclusion of the alternative measures... In addition, activity in
this direction is the meeting that took place in Struga in July, 2006, intended for the directors of the
Centers.
It must be acknowledged, that the activities of the Department for Social Work are more then
obvious, and represent their dedication for finally creating the preparatory adjustments which will
later serve as a solid base for building an efficient system of alternative measures enforcement.
However, we hope that partial activating or partial initiatives would not lead towards introversion of
policies creation or strategic orientation at the state level, without transparency and information
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Handbook for enforcement of the enforcement of the alternative measures in the Centers for Social Work in RM
according the current changes in the criminal justice regulation, JU Department for Social Work, February, 2006.
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disbursed to the implementing organs and the public, who for now at least, are not aware of any of
the previously mentioned.
Chapter 3

RESULTS FROM THE FIELD RESEARCH
QUESTIONERY ANALYSIS
3.1. ANALYSIS OF QUESTIONNAIRES
USED ON BASIC PUBLIC PROSECUTIONS
Short review of the legislation. As an organ of the criminal prosecution, if the public prosecutor
identifies the fulfillment of the basic elements, i.e. the characteristics of the criminal act, submits an
indictment to the Court. More to the point, on the basis of the evidence acquired in the process of
the pre-accusatory and the investigative procedures, legally defines the act which is submitted in
the accordance with the incrimination in the Criminal law (CL). Within the indictment, besides the
persons basic information, description of the act, the guilt, the legal definition, the public prosecutor
demands the Court to find the offender guilty and sentence him according to the law. The public
prosecutor can stipulate a court reprimand or a conditional sentence from the Court111. In case of
accelerated procedure and that is in cases of commission of criminal acts punishable with maximum
penalty of three years in prison, the public prosecutor can propose pronouncements of the alternative
measures (community work, conditional termination of the criminal procedure or house arrest)112.
Highly significant rule in our legislation is the one regulating the principle of opportunity of the
public prosecutor113. According to this rule, the public prosecutor can postpone or terminate the
prosecution if he believes that the procedure is not conclusive and if the legally assigned conditions
are fulfilled. We are talking about conditions which define that a criminal act is at hand, that it is
punishable up to three years of imprisonment or a fine, that there is an actual consent of the victim,
and the behavior of the offender (or in this phase still the accused) is according to the public
prosecutors demands, i.e. the offender had alienated the harmful consequences of the crime,
compensated the damage and fulfilled other obligations. In these other obligations the law includes
several: paying of a certain amount in benefit of the state budget, particular institution, or in
humanitarian purposes, fulfilling the alimony obligations, etc. The public prosecutor can terminate
the prosecution if sincere remorse is acknowledged, if the offender prevented the occurrence of
any damages, or compensated the damage, or if by any other circumstances realizes that a criminal
sanction would be inadequate for the given case114. Of an utmost importance in these cases is for
the public prosecutor to give credit to the will of the victim (the offended) or ask permission from it
before undertaking one of these measures (article 145/1). This is in correlation with the intention of
the legislator to gradually include elements of restorative justice, where the role of the victim is
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Law on criminal procedure, art. 358.
Law on criminal procedure, art. 468, 469.
Law on criminal procedure, art. 145.
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Law on criminal procedure, art. 146.
112
113

39

Coalition All for Fair Trials

C M Y K

C M Y K

Assessment of the Implementation of the Alternative Measures in the Republic of Macedonia

accentuated. All of the previous in a way represents mediation that as a legal possibility for a noninstitutional conflict resolution exists in other legislations, but not in our system of criminal justice.
In this case, the public prosecutor has the role of the mediator that gives the proposition and
verifies the agreement that in his presence is concluded and signed by the offender and the
offended. This legal possibility exists even after the charges are brought and it is called conditional
termination of the criminal procedure.
Research results. From 22 basic Public Prosecutions in Republic of Macedonia, 19 interviews
were realized. The interviews were realized with representatives from the basic public prosecutions
in Gevgelija, Strumica, Kochani, Kichevo, Debar, Kumanovo, Ohrid, Veles, Shtip, Kriva Palanka,
Radovish, Sveti Nikole, Resen, Prilep, Tetovo, Gostivar, Berovo, Kavadarci and Skopje.
The questions which the public prosecutors answered to, thematically can be divided in
several sections. Contemporary practice in suggesting alternative measures, the knowledge
of the alternative measures by the public prosecutors, conditions and flaws that exist according
to the public prosecutors, and which are causing non usage of the measures, the cooperation
between the organs of implementation, the question of community work as a new alternative
measure in our legislation and the role of the public or the community in the process of
implementing the measures.
3.1.1. Proposition of the alternative measures. According to the analysis of
the answers given by the public prosecutors, and in context with the praxis of suggesting the
alternative measures, we are free to say that it does not exist. Having in sight the possibilities
given to the public prosecutors according to LCP (articles 468 and 469) which were mentioned
in the text above, with the indictment the PP does not propose type of criminal sanction, but
propose only the offender to be found guilty and properly punished. This means that the public
prosecutor is mainly passive in this regard. Still the minority interviewees (public prosecutors
and deputy public prosecutors) stated that in two cases a conditional sentence with supervision
was proposed and in one case a community work. Arising from the provided answers, the
causes for non-proposition of the measures lie behind the nonexistence of technical and material
conditions for successful implementation of the alternative measures, especially when it comes
to the implementation of the house arrest. Nevertheless, the question that arises here is whether
the public prosecutors have ever had in mind to possibility of proposing alternative measures
while preparing the indictment, and according to this to accept the reason of the sluggishness
of the public prosecutors and find it in the inexistent practice, inexistent knowledge or only
inexistent technical means for realization the measures.
It was a pleasant information that the community work as a measure was once proposed with
the indictment, for the crime robbery. Apparently, within the indictment, the public prosecutors
proposed that the offender be charged with 40 hours community work without stating where this
work should be realized. In this case the Court accepted the public prosecutors proposition and
issued a decision and pronouncing this alternative measure115.
Concerning the conditional sentence with supervision, except for two interviewees, the rest
of the public prosecutors claimed that the non-proposition of this measure is a result of not having
a case or a need for this measure to be used. For some of the interviewees the reasons for non-
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However, in the judgment, the judge did not specify the hours and the place where the community work should be
executed. The inexistence of concrete public services not developed and non defined manner of enforcement of the
measures and the absence of relevant institutions that should be involved in the process of this measures enforcement
are obstacles that hinder the implementation of the measures and judgment is unsuitable for enforcement.
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proposition of this measure is a result of inexistent adequate institutions or lack of capacities within
the Centers for social work for undertaking the supervisory measures over the conditional sentence.
For these reasons only, the public prosecutors do not propose this measure.
As to the conditional termination of criminal procedure, it was a bit odd since it seamed
that for some interviewees that was difficult to distinguish between the postponing and the termination
of prosecution (the principal of opportunity), and the conditional termination of criminal procedure,
since the two institutes can be used for the same reasons, i.e. consent of the victim and the
offender, compensation of damage and purging the damages caused by the crime, however in
different phase of the procedure. So, the interviewees mostly use the principle of opportunity, or if
there is a given consent by the offender and a readiness to compensate the damage caused by
the crime116, the public prosecutors do not submit an indictment at all. With that, the offender is
required (what seams to be a generally accepted rule) to pay particular amount117 for the benefit of
the state or to some health institutions118.
Accepting the currently existent obstacles in our justice system (at the moment of conducting
the interviews) for proper implementation of the alternative measures, the following question was
risen to the public prosecutors - If there were appropriate conditions for issuing an alterative
measures, which alternative measure would you propose to the judge? This question had the
intention to see the knowledge of the public prosecutors and their contribution to the issue at stake.
Besides the legal possibility for proposing alternative measures, the interviewees mentioned only
the conditional sentence and the court reprimand as possibilities they would use.
Looking at that direction and having in mind the possibility of the public prosecutors to
submit a complaint over the judgment and the pronounced decision for court reprimand and
other criminal sanctions (art. 380 LCP) in favor or against the offender, the interviewees were
asked whether they have submitted such complaint. Only minority public prosecutors,
unsatisfied of the pronounced conditional sentence have submitted complaint for its replacement
with imprisonment, but not the other way around. Therefore, it can be concluded that the
public prosecutors rarely use the right of submission of a complaint in favor of the accused
(the offender) regarding the pronounced sanction.
3.1.2. Knowledge and practice. Despite the relatively different positions at most of the
questions, the public prosecutors agreed that the alternative measures are good replacement of
the imprisonment punishment and can realize their goal if used for proper offenders and if the
necessary conditions for their implementation are met. Just to mention, on the other side of the
affirmative positions lays the previously stated non-practice of the measures by the public
prosecutors.
In the light of the familiarity of the public prosecutors with any governmental strategy or initiative
for successful implementation of these measures, almost half of the interviewees stated that they
are not aware of any such activity. The rest of the interviewees categorically confirmed that there is
neither strategy nor initiative prepared or adopted.
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There was an opinion, better to say a stand that in many cases even before the submission of the indictment, the
offender and the victim reach an agreement (this happens for example in Gostivar in 90% of the cases where a
punishment of up to 3 years can be issued. This is mostly in cases of traffic accidents where physical injuries, death
or material damage occurred). Having said that the public prosecutor while examining the situation and hearing out
the victim, does not take seriously its stance since the public prosecutors role is to prosecute and convict and the
victims very often hinders and do not assist in resolution of the case.
117
Usually 10.000 mkd.
118
Majcin dom or other humanitarian organization.
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Acknowledging the fact that the offenders personality or profile is of immense importance
when proposing an alternative measure, considering also the answers of the public prosecutors
that the alternative measures are good substitutes of the imprisonment and can realize the
sanctioning goal, they were put in a position to answer the question regarding the offenders
personality, and what would they inquire about when considering the use of the alternative
measures. The interviewees took in consideration the legally established circumstances for
meting out the punishment stipulated in the CL, i.e. the previous life of the offender, the family
and financial circumstances, previous convictions, behavior during the procedure, type of crime,
manner of crime enforcement. The offenders personality and his/hers ability to accept and
adjust to the issued sanction as well as the sincere remorse for the committed crime were
element considered by 80% of the interviewees. Particularly characteristic and worth mentioning
is the only answer that considered the victim of crime as an element for assessing the use of
alternative measures.
Most of the interviewees affirmed the role of the victim while considering the proposition of
some of the alternative measures. The role of the victim is recognized through the following
circumstances: whether the offender had compensated the damage, whether the offender had
apologized, whether the victim forgave him/her, as well as the relationship victim  offender in a
context of being close relatives.
3.1.3. Conditions and inadequacies. Similar as to the above are the answers to the
question of the current inadequacies as reasons for non-implementation of the alternative measures.
Even though vast number of interviewees restrained from answering this question for the reasons
of simply non existent practice that would otherwise show the inadequacies, for the rest of the
public prosecutors there is a lack of material/financial resources, lack of legal framework, lack of
institutional establishment and uneducated staff.
3.1.3.a Capacities. Every time when a noveltie is introduced, particular new activities
are envisaged, it is necessary to be equipped with adequate resources (including the financial)
for the goals to be realized. Exactly in this manner there is a need for proper institutional and
human resources and capacities for successful implementation of the alternative measures.
Regarding this issue, there were differences in aspects among the public prosecutors. For the
majority public prosecutors the capacities we are talking about exist. While some are of the
opinion that there is a lack in human resources for implementation of the alternative measures,
the others find the pitfalls in the uneducated and unprofessional enforcement of the measures.
However the most vocal were the opinions that the inefficiency of the alternative measures is
in the financial stand. The budget of the public prosecution does not contain a distinctive
budget item that would support the alternative measures. It was unanimously stated that there
is no need for this, since the PP is not responsible for enforcement of alternative measures.
Therefore, the financial part should be transferred to the Courts.
We can conclude from the above that the inadequacies and the pitfalls are observed in someone
elses yard, namely to other implementing organs and not within the responsibilities of the public
prosecutors. This on the other hand shows that the public prosecutors do not see themselves as
part of the overall mechanism of alternative measures implementation.
3.1.3.b. Collaboration. According to the provided answers, the collaboration among
the public prosecutors and the judges for enforcement of sanction, the Centers for social work
and the local community does not exist, or some form of collaboration that can be found is
positioned on an unproductive soil. We constantly must have in mind that the alternative
measures are not implemented, and when we take in consideration the conditional sentence
and the court reprimand, there in no collaboration at all. The public prosecutors mentioned
only the Center for social work, but the collaboration is reduced to the work with a juvenile
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which is a legal obligation for the public prosecutors. Namely, on previously acquired opinion
from the Center for social work, the public prosecutors decides whether to submit an indictment
against a juvenile. Shortly, involvement, intercommunication, collaboration, assistance and
participation in mutual activities do not exist. This points out that even primary, basic
communication represents a problem.
3.1.3.c. Education. When we speak about successful implementation of the alternative
measures, beside the need of material/financial and legal and institutional establishments, a
necessary precondition that must be met is the additional education and professional upgrading
of the staff. Exactly in this regard the public prosecutors proclaimed the need for training.
Although minority interviewees (6) stated that public prosecutors do not need additional training
because they do not have important duty tasks in that field, 4 interviewees thought that even
other institutions do no need training except for financial means. Still, vast numbers of
interviewees though that there is a need for additional education and joint trainings for all
implementing organs, including the Ministry of Interior and the Centers for social work. The
scope of what the training should embrace refers to successful examples of domestic and
foreign practice, precise division of responsibilities, and establishment of implementing
mechanisms. One of the interviewees thought that there is also a need for education regarding
methods for assessment of the offenders profile as subjective criteria which must be considered
before proposing an alternative measure.
3.1.4. Community work. Beside the agreeability that there are no preconditions for proper
implementation of the community work which will be executed in the community where the offender
has its residence, the interviewees had different opinions of what are the necessary preconditions
for its realization.
The answers can be classified in several groups:
A. Conditions related to the inexistent legal framework that will specify the manner of
enforcement and define the responsibilities among the institutions;
B. Conditions related to the supervision of the measure, i.e. referring to the passivity of the
Centers for social work which shell be the main implementing organs;
C. Conditions related to the unidentified public institutions and agencies, which will accept
the persons sanctioned with community work;
D. Conditions related to the mentality of the inhabitants, i.e. their level of awareness and
knowledge.
During the process of proposing and issuance of the alternative measures, legal imperatives
are the objective and subjective criteria related to the offender. While the contentment of the objective
criteria is undoubted (i.e. the person should be a first time offender and the crime to be punishable
with up to 3 years of imprisonment), the issue of the criteria for assessing offenders personality as
a subjective element, is at stake.
3.1.4.a. Personality of the offender. As to the information that are at public prosecutors
disposal and which are to the offenders personality, the intention of the several questions related
to this issue was to find out when the public prosecutors get in touch with the offender. According
to the answers, the resources for obtaining information about the offenders profile can be divided
on direct resources and indirect resources:
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ü Direct resources are: criminal report, criminal data file from the courts, the Center for social
work reports (this is only for cases of juvenile delinquency).
ü Indirect resources: offenders, victims and witnesses statements.
It is obvious that the scarce scope of resources which are at public prosecutors disposal, the
non-collaboration with other organs regarding the collection of information for assessing the
offenders profile, in particularly the non-collaboration with the Centers for social work in other
fields, excluding the already existent one (the issue of juveniles), means that the public prosecutors
have not changed their manner and methods of operation according to what the alternative measures
require. This handicap justifies that with this manner of operation the public prosecutor can not
participate in the phase of proposition of the alternative measures to the court, since this activity
requires a proactive public prosecutor.
3.1.5. Public awareness. The answers to the questions regarding how the public
prosecutors look at the involvement and the role of the community, regarding the community work
implementation are very interesting. While part of the interviewees thought that the community has
a primary role in the re-socialization of the offender what is the crucial goal of the criminal sanctions,
also expressed their distrust and skepticism over the community acceptance of the measure and
the support to the offender. Still, it was also mentioned that the lack of practice in their implementation
does not allow them to speculate about the attitude of the community in that regard.
Because of the aforementioned, most of the public prosecutors stated that there is a need for
rising the public awareness of the citizens, they must be informed of the goals and the manner of
enforcement of these sanctions, and the role that the community has to have for their successfulness.
Only in two cases was stated that the citizens should not be informed and the argument was that
the public awareness is difficult to change and with these measures (especially the community
work) the offenders will actually be stigmatized by the inhabitants of the community119.
While most of the interviewees though that the electronic media should be the main tool for
informing the citizens, the rest of the interviewees mentioned the leaf letters, newspapers, printed
media, brochures an public debates. It was also mentioned that it would be useful if the education
and the informing of the public is done by competent and professional personnel that is directly
involved in the implementation process. This was stressed because of the disbelief in the accuracy
of the information proliferated by the media.

CONCLUSION
Although informally or maybe unconsciously, still the public prosecutors take part in the creation
of a policy or building a practice of implementation of the alternative ways in reacting to crime,
which goals are avoiding the imprisonment, evading additional damage and isolation of particular
type of offenders. Exactly with the principle of opportunity, the role of the public prosecutors is
partially changed. This can be seen in the fact that in a particular way the public prosecutor brings
judgment for avoiding or postponing the prosecution or punishes and requires from the offender
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In this context we will mention the opinion (although we are taking it as an exception) that the knowledge about the
alternative measures presupposes having information about the personal data of the convicted person or the need
this information to be publicly announced as a measure of prevention. This speaks of the opinion that shaming is a
tool for prevention what is far away from what the alternative measures have as a goal and want to achieve.
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to pay some amount for the benefit of health or humanitarian institution. Similar to this is the
punishment of the offender with compensation or restitution to the victim. This shows that the
public prosecutor in some meaning acts as a judge.
But, when it comes to the implementation of the alternative measures during the procedure, the
role of the public prosecutors is unsatisfactory, on the contrary it can be said that the public
prosecutors do not have a role at all. This comes from the fact that the public prosecutors (the
exceptions are the very few proposed conditional sentences) while submitting the indictment,
does not propose type of criminal sanction. With this, the public prosecutor does not assess the
offenders profile. Also the public prosecutor does not appeal because of dissatisfaction with the
criminal sanction pronounced to the offender, also for example in cases when s/he proposes
alternative measure and the judge sanctions the offender with some punishment. This shows the
traditional role of the public prosecutor for prosecuting and intending the court to convict and
punish the offender. Also, rarely the public prosecutor takes in consideration the real needs of the
victim, except for what is by law stipulated. The position of the victim is not reflected when the
public prosecutor forms the whole picture regarding the case.
Beside the inexistent practice of proposing the alternative measures, although this organ should
have an important role in the implementation of the measures, it was obvious that the public
prosecutors do not have the knowledge regarding their own role and defined activities. They are
not informed neither about the activities of the government, the particular ministries and institutions
which additionally confirms that there is no communication, no exchange of information not
collaboration which in future will be of great importance. Regarding the collaboration, the public
prosecutor except from the Centers for social work does not use any other institution or organ for
obtaining information and using their services, although has a legal possibility.

3.2. ANALYSIS OF QUESTIONNAIRES
USED ON BASIC COURTS
Short review of the legislation. Alongside the extremely important role of the public
prosecutor in the domain related to the deinstitutionalizing and avoiding the formal procedure or
imprisonment in the context of alternative ways for acting, within the court lies the challenge and
the responsibility over the sanctioning. With this in mind, the court attempts through issuance of
the sanction to satisfy majority of other conditions, i.e. to sanction or punish for the committed act,
to imprison, to warn, to rehabilitate and re-socialize, to consider the offenders rights and victims
rights, to deliver justice, etc.
Next to the basic requirement, that the offenders are issued with law prescribed punishments,
the court can mitigate the sanction120 and can take in consideration different circumstances or
characteristics for example, the offenders previous life, his/hers family and financial circumstances,
the type and weight of the criminal act, the damage caused, the consequences from the criminal
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act and how are they influencing the victim, the offenders need for re-socialization, etc121. Accordingly,
if mainly mitigating circumstances exist, the court can issue a lesser punishment from the one
prescribed by law122. Even in these circumstances there are legal limits choosing the manner of
mitigating the punishment.123 These are the cases when the court can release from punishment
the offender until the end of the criminal procedure if by law a punishment of up to three years or a
fine can be issued, when the person compensates the damages, or eliminates the consequences
of the crime and if there is a secured consent from the victim124.
The Criminal law sets also the procedure for pronouncing the alternative measures. However,
the Law on criminal procedure establishes that on a submitted proposal of the public prosecutor
for pronunciation of an alternative measures (art. 468 for the LCP), the court can pass out a
decision without holding the main hearing. In that case the judge, if the offender agrees for the
particular manner of leading the procedure and brining out such decision will bring a judgment and
pronounce the alternative measure.
Research results. Out of the total of 27 Basic Courts in Republic of Macedonia, 24 interviews
were realized. The interviews were realised with the representative of the Basic Courts in Tetovo,
Gostivar, Kicevo, Prilep, Skopje 1 and Skopje 2, Resen, Ohrid, Krusevo, Debar, Veles, Vinica,
Gevgelija, Delcevo, Kavadarci,. Kocani, Kratovo, Kriva Palanka, Kumanovo, Negotino, Radovish,
Sveti Nikole, Strumica and Berovo. The 8 interviewees were presidents of the Basic Courts and 16
were criminal justice judges.
The analysis shows that the current situation of the alternative measures implementation,
especially the community work and the conditional sentence with supervision is non existent. It
can be generalized that the judges have some general knowledge regarding these sanctions and
measures and are willing to used them, even though there are huge inadequacies, there are
plenty of preconditions that should be realized, which will be considered further in the text.
The only court practice is the use of the conditional sentence and the court reprimand. The
reason behind this is that these measures do not require engagements of other organs, do not
require activities of the local community, they do not have supervisory or controlling mechanisms,
even though all of this should be at hand. This incline to the stance that the processes of resocialization or improvement of the behavior of the offender are hardly, if possible at all to be
followed, irrespectively of whether the offenders behavior had changed or not, whether the offender
had understood the meaning of the committed act and its consequences. Shortly, the court does
not have a feed back of whether the sanction was efficient or not.
It was a surprise that some of the new measures have been used, namely, from the selection of
alternative measures, a judge from the Basic Court in Prilep pronounced two community work
measures125, the Basic Court in Kriva Planaka pronounced one conditional sentence with
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Criminal Law, art. 43-a.
Both measures are issued in 2006.
Pronounced conditional sentences with supervision: 1995 out of 2463 conditional sentences, only 4 are issued with
supervision , in1996 out of 2394 conditional sentences only 3 are issued with supervision, in 1997 out of 1954
conditional sentences, the supervision is not issued even once, in 1998 out of 2347 conditional sentences, only 4 are
issued with supervision, in 1999 out of 2648 conditional sentences only 3 are issued with supervision and in 2000 out
of 2440 conditional sentences only samo 5 are issued with supervision. Dragi Celevski, Uslovna osuda so zastiten
nadzor, p.35 vo Eliminiranje na preckite za prakticna implementacija na uslovnata osuda so zastiten nadzor,
Megjunaroden centar za preventivni aktivnosti i resavanje konflikti, septemvri, 2002, Skopje.
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supervision126 and a judge from the Basic Court Skopje 1 Skopje in one case pronounced conditional
termination of criminal procedure.
The questions that were answered by the judges were covering several aspects, namely they
were triggering answers regarding the reasons for non-implementation of the measures and the
inadequacies that appear. There were also, specific questions related to the community work and
the conditional sentence with supervision.
3.2.1. Conditions and inadequacies. The backdoor for the non-implementation of
these sanctions and measures according to the judges answers are the absence of: means,
organizational mechanisms, qualifications and skills for implementation and supervision. By their
words, it is very easy to issue such sanctions or measures, but what would the effect be when it is
impossible to execute them. The results show that at the moment there are no preconditions for
implementation of the alternative measures. These conditions can be set up on several levels: on
the level of sub legal framework, on the level of organizational structure, on the level of capacities
and on the level of knowledge and approval of the alternative measures.
Here we would also like to mention that it is of great importance if the judges role and methods
of work are changed, since the implementation of the alternative measures needs a proactive
attitude of the judge during the whole process, including the phase of pronunciation and the phase
of enforcement. We speak of measures that as a prerequisite need a great dedication, professional
approach, vigor and creativity if we intend to establish a solid base for the system of alternative
sanctioning. For the foremost it is such role of the judge that these measures require.
3.2.1.a. Sub-legal framework. Although the alternative measures are legally based in
the Criminal law and Law on criminal procedure still as a condition of foremost importance necessary
for proper use of the measures is precisely the sub-legal framework. This encompasses the
endurance of rulebooks, regulations and other handbooks that would formalize the legal scope for
practical implementations of these measures. All of the interviewed judges127 with no exception
stated that there is no such legal bonding, and they did not know whether on the governmental
level there are such initiatives that would materialize and outline in details this area128.
3.2.1.b. Organizational structure. It was also pointed out the inadequate or maybe
better to say non existent organizational structure. Despite what the Law provides129 there is no
adequate organization within the Centers for social work, i.e. the unit for implementation of the
alternative measures has not been established yet, neither responsible nor qualified staff appointed
which are necessary for arousing the alternative measures. Namely, the missing answer is regarding
the responsible body for supervision, and the mechanism of control, i.e. who will answer to whom
about the undertaken activities. Although the CL clearly names the supervising body, still, the
mechanism for enforcement of the supervision and disbursement of information, regarding the
supervision and the activities and measures undertaken in that context, arose as issues of concern.
For most of the judges these were the precisely stated reasons for nonuse of the measures. On
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Only one answered that the Centers have Regulations, but without providing more information in that regard. This
answer sounded more as an assumption then as a certain statement.
In this context was the statement of one judge who said that the Laws are adopted without them (the judges) to be
consulted or informed beforehand. This critique was a message to the legislator not only regarding the preparation of
the legal framework for alternative measures but for adoption of the Law in general.
The courts spoke about art. 226 for the Law on execution of sanction which stipulates that this unit is going to be
established.
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the contrary, for some judges although there is an absence of such mechanism, still there is a
necessity for issuing them. That would lead to increase in numbers of the pronounced measures of
such kind that would be a pressure to the government to secure conditions for their implementation.
Obviously, for these judges is indispensable to make a pressure to the government, in that manner
the government will have to undertake measures to fulfill its obligations stated in the laws for the
judges to be able to perform their duty. This might be the way to make an influence for the criminal
justice policy to cross the threshold and expand the repertoire of functional sanction (not only
written ones) so can the envisaged goals be realized130.
It was noticeable that the judges found the inadequacies outside the courts, alluding to the
Centers for social work as bearers of the main burden for non-implementation of the measures
and the most important factor for non use of these measures by them. This transfer of obligation to
the other responsible bodies is an easy solution or an excuse. In this regard the immediate question
that appears is the function of the judge for enforcement of sanctions. In most of the basic courts
there are appointed judges for enforcement of sanctions. In some courts this is their only function,
but in some other this function is intermixed with the role of a ruling judge or a president of the
court. Even in the courts where this is a distinct function, it is not specifically regulated. This situation
shows that there is an existent organ within the courts that will be responsible for the enforcement
of alternative measures, but still there is no detailed regulation which would make this position
useful. According the LES, this judge should collaborate with the Centers for social work during the
implementation of the alternative measures.
3.2.1.c. Capacities. It is understandable that if the alternative measures are to live the day
of their implementation, additional means would be needed. What was noticeable from the answers,
the judges made an analogy with financial means whenever we talk about capacities. However,
that is only one of the issues at stake. Here we included the institutional capacities, the human
resources, the material condition and the financial means. The general conclusion is that the
courts have sufficient human resources and they are not lacking any institutional capacities. But as
to the material and financial means, all the judges agreed that they are necessary for the
implementation, but are lacking. Beside the financial means the judges did not need anything else.
Within some answers the opinion that were sensed were that the issue of capacities is a political
one and should be considered by the government which is obliged to provide conditions and
means or instruments for improvement of the situation. Corresponding to the financial issue, was
the answer regarding the court budgets which at the moment do not have any item related to
alternative measures enforcement. Only one judge said that securing funds from the courts budgets
is not necessary since the courts, i.e. the judges only issue the alternative sanctions as any other
sanctions. This means that the financial issue should be a question for other relevant organs,
those responsible for the implementation.
Having all of these in mind, it seams that according to the judges there is a need for financial
contribution, however it is not clear for what purposes will these means be used.
3.2.1.d. Collaboration. Considering the current situation regarding the collaboration among
the organs (the Judge for enforcement of sanction, the Centers for social work, the Department for
enforcement of sanctions and the Local community), according to the judges opinion there is no
such cooperation since the measures were not issued. Regarding the general environment and
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This was the intention of the judge from the Basic court in Prilep who issued the measures although being aware that
there are no appropriate conditions for its enforcement, or organs for their implementation.
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the collaboration among these organs, the judges had different opinions. Therefore, in some court
districts (75% of the interviewees) the collaboration exists, however, for the rest of 25% of
interviewees the collaboration is in total absent. Out of the interviewees that gave positive answer,
20% stressed that the level of cooperation is not satisfactory. In 26% of those that affirmed a good
cooperation make a precision that this occurs only with the issues of juveniles, adults with drugs
and alcohol related problems, and cases of family violence. This includes only particular categories
and does not represent a general practice.
Since the alternative measures were not issued so far, it is understandable that the collaboration
is lacking. However, this means that there should be additional efforts put in practice for establishing
collaboration between the organs, especially among the Courts and the Centers for social work, or
where this collaboration already exist, to be advanced. Given that these measures are to be used
in near future, the communication and collaboration must be developed.
On the subject of cooperation with the local self-government, the judges stated that there is no
such activity. The general picture is that the local self-government is entirely excluded from the
judicial work (except when it appears as a party in a court dispute, which is not of interest for us at
this moment) and most probably unaware of the judicial or court practice and criminal policy. Also
it is to believe that the local-self-government is entirely unaware of the expectations and the role
that it has, or better to say will have in future in context of the alternative measures implementation.
It was also pointed out that the local-self-government itself is indifferent towards the courts work.
Regarding the cooperation between the judges and the Department for enforcement of sanction
in vast number of cases (55% of the interviewees) was stated that it does not exist. According to
the rest of interviewees, the cooperation runs smoothly. However in 15% of the answers, the
cooperation is not performed between the ruling judge and the Department, but through the president
of the court. From the aspect of alternative measures, since they are not issued there is no
cooperation either. It is to be noted that in practice the ruling judge does not contact the department
directly, but has a mediator, which in the context of the alternative measures implementation might
show an existing mechanism ( ruling judge-the judge for enforcement of sanction - the Department
for enforcement of sanctions) which has to be developed.
3.2.1.e. Knowledge and acceptability of the measures. When we speak about
the knowledge about the alternative measures and the information that the judges have regarding
the same, except from the legal documents (CL, LCP and LES) and the few counseling meetings,
nothing has been provided to them, and they were not informed of any activities undertaken in
direction of education and training. Still it can be concluded that the judges had some general
knowledge regarding these measures, especially on the subject of the types of criminal acts which
can be the base for using some of these measures. According to the answers, the judges take in
consideration the petty crime offences which are handled in accelerated procedures, i.e. fights,
traffic accidents, theft, and crimes punishable with up to 3 years imprisonment. When it comes to
the type of the offenders, the judges choose that they should be first time offenders131. Regarding
the manner of issuing the sentenced, whether the alternative measures will be pronounced as an
autonomous sanction or might be combined with other punishments, the answers differed.
For some judges these measures can be issued solely as autonomous sanction, and for the
others, they might be combined with other measures or punishments depending on the
circumstances in each individual case.
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Regarding the issue of first time offenders please see item 1.3 or footnote No. 32.
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Within the questionnaire designed for the judges, there was a question whether the judges
would pronounce an alternative measure even when the public prosecutor proposed another type
of sanction. The answers provided us with the general opinion that the judges have absolute
freedom in deciding and complete independence regarding the type of sanction that they would
use. As an example of the answers, we will present some of them: we are totally free and
independent in our estimation, the public prosecutor might request, but I decide, the public
prosecutor can not interfere, the public prosecutor does not bind me, etc.
These answers seamed very defensive as the inquiry was raised to question their independency
or sovereignty. Still, there were several answers which show that some judges take in consideration
the opinion and the requests of the public prosecutors and accept that. However, several answers
went to the point that the public prosecutors do not propose type of sanction (or it is extremely rear
practice), but request conviction of the offender132, which actually leads the judge to have the
freedom in deciding about the sanction totally alone. According to one isolated opinion, it would be
useful for the judge if the public prosecutors practice the legal possibility for proposing a type of
alternative measures which will introduce him/her in the system of building and developing a practice
of use of alternative measures even outside of the court procedure.
Particularly interesting were the answers regarding the need of training in the field. The answers
varied from affirmative on one side, stating the need of coordinative meetings and synchronization
of the activities, as well as identification and defining of responsibilities, to the other extreme on the
other, were the opinions of no need for trainings were stressed. Minority of the judges confirmed
the need of educational trainings that will contribute the understanding and the need of these
measures, will assist in reaching their goal, will include foreign experiences and good practices,
and will help in precisely defining the circumstance for their application as well as the manners of
enforcement. All the interviewees pointed out the need for educational training for the other organs
(Ministry of Interior and the Centers for social work).
Regarding the acceptability of the measures, although for the vast number of judges these
measures are acceptable, still for some the rule of force still counts. The doze of skepticism that is
shared among some judges is based on the ignorance of the concept of alternative measures no
matter that they accept them as an institute. According all interviewees although the alternative
measures are decent replacement of the imprisonment, for 30%133 the community work for example
represents taking the employment of others, working off the sin, better the offender to clean
then to be provided with a hotel accommodation in prison, better to clean and broom, then we to
feed the criminal, they should wear uniforms, green for example, so everybody can know that
they are serving sentence, better to collect paper on bus stations, etc. This terminology indicates
that the understanding of the alternative measures is not on a level which can allow proper
implementation and complementary effect. The quotes mentioned above indicate that some judges
do not grasp the concept of alternative measures, although stating that these measures can realize
their goal. If we put anyone in a position to clean, to name him/her as criminal, to feed him/her, to
uniform him/her in green, all of these would mean degradation of the person, shaming and
stigmatizing, i.e. isolating the person from the so called mainstream or acceptable part of the
members of the society. All of this is in total contrast of what the alternative measures represent
and what these measures fight against.
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It is said the Public prosecutors role is to try to convict, but the judge assesses and then decided.
Note: regarding the percentage, it must be mentioned that these answers were given in several occasions by same
judges representatives of 6 basic courts.
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Even further, for some judges the reason for non-issuance of the measures is because the
practice did not present cases where these measures might be used, or there was no need for
these measures to be issued. This on the other hand points out either to unawareness of the legal
regulations and the articles that specify when, where and how these measures can be used, either
lack of knowledge in the overall state of affairs regarding the enforcement of sanctions especially
those pronounced for petty crime and regarding the issues raised by the short term imprisonment
sanctions, mentioned earlier in this text. This can be shortly interpreted as protectionism of the
judicial function and the image of the judges (or, it can state the following: it is not up to us, it is up
to the circumstances, they do not allow the use of the alternatives!).
3.2.2. Community work. The CL prescribes the community work as a measure that can
be pronounced to first time offenders134 for committed criminal act punishable with fine or up to 3
years of imprisonment, giving unparticular consideration to the personality of the offenders135.
3.2.2.a. Personality of the offender. As was shortly mentioned earlier, when considering
the use of alternative measures, especially the community work, the crucial issue is the personality
of the offender or the assessment of the offenders profile and synopsis whether an alternative
measure would be useful for that person, also having in mind the legal requirements. Depending
on the offenders personality, his/hers previous life, habits, possibilities, psychological characteristics,
social and family ties and financial situation, the particular measure should be used for the sanctioning
goals to be achieved.
The main data resource that the judges use when assessing the offenders profile is the criminal
data file136. This is the manner of examining whether the person was previously convicted or not,
as a tool for ensuring whether the person is or is it not a first time offender. Another resource of this
kind is the behavior of the person during the procedure, which the judge assess due process137.
Some judges (although rarely) go even further, they use as a source employers, the Agency for
employment, schools, hospitals, etc. Some judges (21% form the interviewees) gain data from the
Centers for social work. Still the vast number of judges clarified that the available data which can
be provided by the Centers for social work are those regarding juveniles and very rarely for adults
(except in cases of drugs and alcohol related crimes). At the same time the judges pointed out that
they do not used the services from other institutions, which by their opinion is necessary. What was
also mentioned is that in smaller or rural areas where almost every inhabitant knows its neighbor,
the judges easily get information regarding the offenders, usually with a walk in the town, or
conversation with the inhabitants. Some of the judges stated that the data for the offenders should
be provided by the investigating judge.
While appraising the offenders profile alongside the condition of being a first time offender the
following elements are taken in consideration: the age of the offender, the material conditions,
family life, motives for committing the act, the manner of commission, behavior after the commission
of the act until the moment of judging upon the case, inclination in committing criminal acts, remorse
for the committed act, how difficult is for the offender, the confession, the effort to eliminate the
consequences of crime, whether there is an apology, etc. In one case, the judge would consider
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See footnote No. 32.
The term offender is used as a fact since these measures are issued to guilty offenders who gave consent for issuance
of such measures.
136
In particular, the courts use the criminal data file from the Ministry of Interior.
137
This is also a bit debatable and we would not be entering into the scope of what the behavior during the procedure
means since it is an occurrence of not an everyday condition which may lead to and unusual or inappropriate behavior.
However, this is a topic for further discussions.
135
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the fact whether there is another trial against the person. The question here is whether this would
mean an aggravating condition? If this is an aggravating condition, then undoubtedly this represents
violation of the principal of presumption of innocence, and violation of the domestic and the
international standards.
In other case it was stated that there is no method for preparing a professional analysis for the
purpose of assessing the offenders profile, but the profile is made out of hand. This is worrying
since in the same manner the judge decides for someones destiny, in the same manner creates
judicial practice, in the same manner the reforms are done138! In the contexts of the assessment of
the offenders profile one of the judges proposed that it might be of benefit if within the court there
is a professional team for preparation of such assessment, or the judges to be trained for that.
Unquestionably there are some omissions especially if we take in consideration that the
assessment of the offenders profile is done by lawyers/judges who from time to time use data from
other institutions even that for particular categories of people and who according to the current
practice stick only to the legal conditions and elements for assessment.
When the age of the offender comes into question, the judges were cautious, mainly concerning
the juveniles. On the question whether the community work should be used for juveniles, the
judges showed bit of insecurity and thought before answering. Mainly the judges will use community
work for juvenile offenders, and half of the interviewees were specific that it should be an older
juvenile (at least 16 but younger then 18 years of age). It was also mentioned that of particular
importance in these cases is the type of work that will be chosen, the environment and its influence
over the juvenile.
3.2.2.b. The victims role. According to the answers in general the victim does not have
a specific or particular role within the process of brining out the decision of the use of alternative
measure. Beside the already existent practice of considering whether the victim wants to sue or
the offender or doesnt, whether they have made peace or whether it claims damages, other role
is not given to it. The insignificant role of the victim can be seen through the following statements,
the victim has rights but not of particular importance or the court does not take in consideration
the opinion of the victim regarding the decision over the issuance or not of an alternative measure,
or  the victim does not have an influence, that were held by 20% of the interviewees.
The judges must have a better knowledge of the position of the victim especially from the
aspect of the internationally accepted and proclaimed standards, and should pay better attention
to victims interests and secure adequate protection.
3.2.2.c. Organizations where the community work will be executed. The
particular number of unpaid work for the benefit of the community that will the offender do, is
going to be performed in public institutions, organizations, humanitarian associations, nongovernmental organization, etc (further in the text for all of these the name organization will be
used). What the Law on enforcement of sanction states (art. 234) is the responsible organ
who will sign the contracts with the organizations for undertaking community work, but not the
organ for their identification.
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We will take this opinion as an isolated case whish nevertheless must not be overlooked since this stance will be a
determining factor for the condition of the alternative measures in the particular region where this judge will be
sanctioning and where the potential offenders are inhabitance of that region and fellow citizens with this judge.
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The judges are of the opinion that there are no organizations at the moment where such work
could be done, or where they might send the offenders to serve the measure. Regarding the
responsible organ for identifying the organization of this kind they gave different answers. Starting
from the Ministry of justice, the public prosecution, the Ministry of interior, the courts, the local selfgovernment, Centers for social work. Some times they thought that the combination of some of the
organs should be responsible for this activity139. Also, an issue of concern for some judges was
than in some areas (most commonly rural) there are no public institutions (except for the public
utilities company) which might cause difficulties in finding organizations or places where the
community work can take place.
Exactly in this context it is worth mentioning that the judge that had issued a community work in
the judgment did not define where and how many hours of unpaid work the offender will serve.
Although several issues are questionable regarding the suitability of the judgment to be executed
as well as the questions of the manner and the place of its enforcement, still, it is encouraging to
see the boldness of this initiative of the judge. The last in particularly since the judges themselves
on several occasions mentioned that they prefer to play safe and sound, and are not daring to
use the novelties of the law.
3.2.2.d. Revoking the community work measure. In cases when the offender is
sentenced with community work and does not execute the working assignments, or refuse to carry
out them properly, the measures can be revoked. Regarding the circumstances which the judges
consider for revocation of the measures, answers were not provided. Instead we got various answers
about what will happen if the offender does not properly execute the measures. The most common
answer (53% of the interviewees) was that the non-fulfillment of the obligations leads to immediate
revocation and replacement of the community work with imprisonment. Some provided the argument
that exactly for that reason the threat (with imprisonment) exists and the non-fulfillment of the
obligation leads to issuing the imprisonment sanction. Still it was a relief that the majority judges
would consider other options before issuing the imprisonment. Some would try to replace the
community work with other measures, some would review the circumstance that caused the nonfulfillment, some would take in consideration the opinion of the Centers for social work, some
would extend the time for fulfillment, etc140.
3.2.2.e. The role of the local community141. Although the judges desired for the
community to have proactive and positive role, they had suspicions and reservation in the same
regard. These suspicions and reservations generally emerged from the missing practice, remoteness
and non-cooperation of the local community, as well as the citizens mentality. What the judges
would like to see is a proactive community which will provide support to the persons sentenced
with the measures, community aware of the importance of its role and the benefit they and the
person would have. The distrust that was noticeable could be presented by the following answers:
the community is indifferent towards the work of the courts, the community will treat these persons
as second category citizens, if the person collects paper at a bus station that would have a resocializing effect  s/he would be ashamed, the level of conscience is very law, the peoples
mentality is not appropriate for accepting these people, etc.

139

In this regard, several judges suggested the following: the local self-government should identify these institutions
(Associations for disabled persons, JP Komunalec etc); Ministry of justice with the ministry for agriculture and the
Ministry of health should also be involved in the identification, etc.
140
If the goals of the alternative measures in avoiding the imprisonment, the there is no excuse if the violation of the
obligations immediately leads to revocation and pronunciation of the imprisonment punishment. Goradana Buzarovska,
Alternativi na zatvorot, p. 235.
141
When we talk about the community we thing of the municipality and the inhabitants in that community, since the person
carrying out an alternative measure will execute it according to its place of residence.
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Shaming as a way for prevention of future commission of criminal acts, or as a method for
punishing the persons is a very common justification of this measure. Having this as a background
for the community work (the other alternative measures as well) it would not characterize it as a
measure, but as punishment with predominantly retributive elements. As for the shaming part, it is
worth brining up that the opposite is the intention of these measures. That is to say that the human
dignity is at the forefront which is intended to be protected and not the opposite. The efforts are at
avoiding the stigma, and not to reinforce it. It is anticipated not to humiliate but on the contrary to
advance persons qualities and not to mock him/her and again place him/her at the margins of the
society.
The indifference of the community toward the work of the court dose not mean that the court
from it side has done anything to improve the situation. The question that can be raised here is:
When did the Court initiate any collaboration activities?  or - When did the Court informed the
community regarding its work, the activities that might wish to undertake, regarding the criminal
policy or the sanctions issued for particular criminal acts committed in the community? This definitely
does not mean that the ball of responsibility is just transferred from one to another organ, but
means that the indifference from both sides exists, or the other way.
3.2.3. Conditional sentence with supervisoin. This measure can be issued for
criminal acts punishable with fine or 2 years imprisonment. At the same time the judge sets a
period of time for supervision conducted by a specialized body that will take care of the person, will
assist and supervise whether the offender fulfills the responsibilities provided by the court. The
basic elements of this measure are the supervision over the behavior and the fulfillment of the
obligation by the offender142.
3.2.3.a. Speaking about this measure, the main concern of the judges is the supervision. To
be accurate, issuance of the conditional sentence is not problematic at all since there is also a
practice in that regard, but here with this alternative measure the missing mechanism of supervision
makes this tool impracticable.
In fact there are two concerns, one is the supervision mechanism and the other is the authorized
organ that will commence this supervision. According to almost half of the interviewees (40%) the
responsible organs are the Centers for social work which for the undertaken supervision informs
the court. For the other interviewees, the supervisory organs are the Courts, which leads to the
question of who exactly or what department within he court is responsible. Is it the judge for
enforcement of sanctions, or the ruling judge? For others, the responsible organs are the Inspectors
within the Department for enforcement of sanctions; for some other it is the Supreme Court and
the Republics Judicial Council; and for some the responsibility lies within the institution where for
example the person was on therapy (if the measure was of that kind); in continuity, the local selfgovernment was also mention as a responsible organ, and yet there were some judges that did
not know, nor had an idea who might be responsible for the supervision.
This is an open filed of responsible or possibly responsible organs which shows that the essence
of this measure is not evident for vast number of judges. This is extremely disturbing since this
measure is not new in the Criminal law, nonetheless it remains as one.
3.2.3.b. While issuing this measure, the courts set particular responsibilities which the offenders
must fulfill during the probation time. With this the character of the supervision is embraced.
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Regarding the offenders profile please see chapter 2, item 2.2.5., Community work.
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In this regard, the judges had included almost all the elements of supervision and the
responsibilities that shape the measure: restraint from visiting particular places, prohibition of the
company of some persons, acceptance of employment, family support, banning the use of alcohol,
paying alimony, etc. Regarding the organ responsible for prescribing the measures, the judges
chose either the courts either the Centers, which in principle does not change what is predetermined
in the law. The previously mentioned responsibilities are at the same time the general directions
stipulated with the law, and the creativity of the judge is exactly in the possibilities from the general
legal outline which will contribute to better individualization of the sanctioning. The judges answers
show their strict attachment to the law. The intention of this is not to suggest that the law should not
be obeyed, but to suggest its proper interpretation and implementation, since it is impossible the
law to predict all the circumstances applicable to different persons. Here, the judges approach
must consider each case individually when deciding which obligation to issue, in what manner and
how it will combine it143.
3.2.4. Informing the community. Having in mind that the offender sentenced with
alternative measures will execute it according to the place of his/hers own residence, it seams that
the role of the community will be of enormous importance. Informing the public with the goals of
these measures, of the manners of their enforcement is something that almost all judges agreed
upon, especially because of the skepticism that the peoples mentality will have an impact of proper
enforcement of the same. In this regard there was only one exception, namely only one judge
though that this is not necessary since the people are thought to be informed with the enactment
of the law per se. Although new, the public must be informed for these measures to be successfully
implemented. It was stated that there is the possibility that at the beginning these measures will not
be accepted, but with their frequent use the public will become accustom with them and will accept
them in time. As most common ways of informing the public are the ordinary: printed and electronic
media, debate shows with the presence representative of the authorized organs. At the end, on
the question whose responsibility is for informing the public, for the majority of judges all the
relevant organs (with the exception of the courts) would be responsible for providing the public with
information, i.e. the Centers for Social Work, other institutions and the most important the
associations of citizens.

CONCLUSIONS
From the current court practice it can be concluded that beside the conditional sentence and
the court reprimand, not any of the other alternative measures have been used. Although the
exception from this conclusion are the two issued community works, one conditional sentence with
supervision and one conditional termination of criminal procedure, still it is not even close to conclude
that there is kind of a practice with the alternative measures in Republic of Macedonia. The main
reasons for their non-implementation and non issuance by the courts, which at the same time are
the basic shortcomings that exist for a while, are:
v Non-existence of supplementing legal framework, except for the one stated in the Criminal
law and the Law on enforcement of sanction which is not precise, is contradictory in parts and
insufficient for setting the implementation mechanisms
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http://www.cnn.com/2004/LAW/01/24/cnna.standley/index.html Yoga sentence judge: Each case is different.
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v Not informed judiciary regarding official, governmental or other bodies initiatives regarding
the alternative measures implementation
v Non-existent organizational structure specifically intended for implementation of these measures
v Non-existent supervisory mechanisms, unidentified instructions and organization etc.
v Undefined role of the judge for enforcement of sanctions as part of the overall mechanism of
the enforcement of alternative measures; non-existent system in all basic courts regarding
the defining and organizing a unique and independent role of this judge who will dedicate the
work to this particular field;
v Missing mechanisms for proliferation of information among the organs authorized to do the
supervision and the ruling judge, or absence of instruments which will clarify who will answer
to whom for the work done;
v Unsatisfactory or missing level of cooperation between the courts and the rest of the
implementing organs (unsatisfactory cooperation among the courts and the Centers for social
work, absence of cooperation between the court and the local community and unsatisfactory
cooperation between the ruling judge the judge for enforcement of sanction and the department
for enforcement of sanctions);
v Nonexistent financial framework for covering the expenses which the implementation of the
alternative measures will cause
v Lack of knowledge about the content, the meaning, and the goals of the alternative measures.
The judges possess general information for the alternative measures, mainly coming from
the legal texts. It can be stated that the basic knowledge, the lack of information regarding the
current development tendencies in this filed, the goals, and the manners of enforcement
neither theoretical nor practical are common among the judges. Still, there were several
exceptions in this regard;
v Inactive role of the public prosecutor in proposing the measures to the courts.
Beside the inadequacies referring to the organizational and structural defining of the system,
and the policies for alternative measures, these manners of sanctioning require a different approach
towards the offender and the victim. Their use entails accurate assessment of the offenders profile
for adequate judgment whether for such profile it would be beneficial to issue alternative measure
or punishment. For this reason the courts, (although they should) do not use the services of the
other organs which are at their disposal as a resources for collection information. In this line is also
the fact that except in cases of juvenile delinquency, family violence and cases related to drug and
alcohol abuse, the Courts do not use the expertise of the Centers for other adult perpetrators of
crimes. This leaves the judges to assess the psychological profile of the persons using inconsistent
and inappropriate manner for evaluation.
The same can be said regarding the role of the victim which the judges consider in its basic role
when assessing the usefulness of the alternative measures for particular offender. This practice
satisfies the formal and the procedural role of the victim in the dispute, but that is distant from the
role that the victim should play in order to say that the restorative justice elements are effective in
the courts practice.
Additional scarcity for the implementation of the community work is that at the moment the
organizations, agencies, institutions or non-governmental organization where this measure can be
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commenced are not identified. Related to this is the fact that not even the law states the organ
responsible for that. Moreover, when the community work is at question, beside these organizational
and institutional pitfalls, most of the judges would immediately revoke and replace the measure
with imprisonment in cases of non fulfillment of the obligations by the offender. This confirms that
the there is rigorous and inflexible interpretation of the law even before the measures have begun
with the implementation. Plainly stated the main goal of the alternative measures and the community
work is avoiding the imprisonment and the role of the judges is through their flexibility and creativity
to find an approach for the person the correct his/hers behavior and avoid imprisonment. When
the conditional sentence with supervision is at stake, then the question of responsibilities or
obligations issued to the offender is emerging. Also here, the judges generally stick to the wording
of the law without any innovations and experimental initiatives which undoubtedly will be within the
legally provided limits. This comes from the point that the law can not specify precisely enough all
the responsibilities that can be issued to all different profiles of offenders.

3.3. ANALYSIS OF QUESTIONNAIRES USED
ON THE CENTERS FOR SOCIAL WORK
The principal organs for enforcement of the conditional sentence with supervision, the community
work and the house arrest are the Centers for Social Work (further in the text Centers). Precisely,
responsible are the Centers according to the offenders place of residence144.
Out of the total of 30 Centers in Republic of Macedonia, 26 interviews were completed.
From these 26 interviews, 13 were made with the directors of the Centers and 13 with
representatives of the professional teams (social workers, psychologists or lawyers) The
interviews were conducted with the representative of the Centers from Tetovo, Gostivar, Kicevo,
Debar, Krusevo, Bitola, Prilep, Resen, Ohrid, Kumanovo, Kriva Palanka, Probishtip, Sveti
Nikole, Vinica, Veles, Stip, Kratovo, Kocani, Berovo, Delcevo, Radovis, Negotino, Kavadarci,
Gevgelija, Valandovo and Skopje.
3.3.1. Conditions and shortcomings. It was noticeable from the interviews that the
representatives from the Centers were entirely aware of the shortcomings that exist which are also
the reasons for non implementation of the alternative measures. Among these reasons some of
the interviewees mentioned their dissatisfaction with their, authority as social workers (this was
illustrated by the occurrence when the social workers could not fulfill their job since they were not
allowed to visit some houses/homes, which makes their work formal and unappreciated).
However, the answers regarding the shortcomings can be categorized on several main levels:
level of nonexistent regulations for detailed implementation of the measures, the mechanisms for
cooperation, the organizational incapacity for undertaking the job in general and the difficulties in
establishing an organizational system for the alternative measures implementation, the last was
allied with the week institutional capacities, lack of human resources and financial means, and the
inadequate proliferation of information and mostly regarding the alternative measures.
3.3.1.a. Regulations. The general legal framework for the implementation of the alternative
measures is outlined with the Criminal law and the Law on enforcement of sanctions. Still, the
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For the organizational structure and the responsibilities of the Centers for social work, please see chapter 2, item
2.3.2. Centers for social work.
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need for adopting a sub legal framework necessary for specifying and defining the responsibilities,
the obligation and the coordinative activities within the Centers and within the other organs is
lacking. In this regard, 88% of the interviewees said that there is no acts (or that they are not
informed about such acts) required for practical realization of the measures. Only in 3 cases, the
interviewees said that there is a Regulation regarding the alternative measures (the conditional
sentence with supervision, the community work and the house arrest) issued in November 2004
and that there are some Manuals/Recommendations or Rulebook145 dispatched by the Department
for social work in 2005/2006. Also regarding of whether the interviewees have been informed of
any governmental initiatives, they confirmed the attitude that they were not informed of any initiative,
or strategy for implementation of the alternative measures. Only 26% of the interviewees confirmed
that there are some activates on the governmental level which can be seen through the organization
of the two seminars /meeting held on the subject.
3.3.1.b. Organization. Although envisaged in the LES, not one Center has established a
specialized unit for implementation of alternative measures. All of the interviewees knew and though
that such unit will be established in future. However, the concerns that were raised were about the
genuine impossibilities of the Centers. On the level of organizational restructuring, only 7% of the
interviewees though of establishing specialized units for implementation of the alternative measures
(larger Centers), and 68% were in favor of identifying a professional team within the existing one
(minor Centers). The opinions regarding the qualifications of the staff within the professional team
or the specialized unit would be composed of the standards structure of employees. The team will
count 4, 5 members who by profession would be social workers, lawyers, pedagogues and
psychologists. For some Centers (according to 19% of the interviewees) it would not be possible to
form a specialized unit, but one or two individuals will be appointed for the enforcement of these
measures.
3.3.1.c. Capacities. The reasons for the current situation, i.e. the impossibility of establishing
specialized units for implementation of the alternative measures are within the inappropriate working
conditions and lack of professional staff. For some of the interviewees, the lack of professional
staff stretches out behind the enlargement of the administrative staff, inexistence of some of the
crucial professions as psychologists and pedagogues, inadequately trained personnel for
implementation of alternative measures, already overburdened teams that work on each field of
social protection, loading the professional staff with work of administrative nature, lack of institutional
capacities, etc.
Regarding the current conditions of the Centers, especially concerning the institutional capacities,
human resources and financial means, leaded the interviewees to the pessimistic conclusion that
the conditions do not correspond the activities that they are undertaking. Not one interviewee
provided us with a positive estimation for the condition of the Centers they represent. The common
elements regarding the shortcomings are:
¬ Insufficient professional staff and need for adequate professional equipment
¬ Inclusion of external members into the professional teams
¬ Inadequate organizational establishment and need for proper organizational reforms

145

The different terminology apparently refers to the Handbook for enforcement of the implementation of the alternative
measures in the Centers for social work in RM according the current criminal justice regulations, February 2006,
distributed by the Department for Social Work to the director of the Centers.
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¬ Financial contributions to the budgets (the budges in 2006 were decreased by 30-40%
regarding the previous yeas) especially for basic material expenses as field vehicles,
computers, financial and other motivation of the employees
¬ Preparation of detailed financial plans and programs
Still, beside all of the previously mentioned, about 60% of the interviewees as crucial concern
identified the need for additional professional staff which would easy the work and will focus the
work on professional assistance which is their primary responsibility.
3.3.1. d. Cooperation. Since the alternative measures have not been pronounced and not
executed, the logical conclusion is that there can not be any cooperation among the implementing
organs. Still, form the answers of the representatives of the Centers a general assessment can be
made regarding the level of basic collaboration as well as the dissatisfaction with the cooperation
that already exists with some organs. The answers were pretty identical.
About the cooperation with the Judge for enforcement of sanctions, 61% stated that there is no
such relationship, and only 7% stated that there is collaboration146. The reset did not provide an
answer to this.
Regarding the collaboration between the Centers and the Department for enforcement of
sanctions it was estimated as none147. All of the interviewees confirmed this, and in one case was
clarified that the actual communication is realized with the prison institutions when the Centers are
informed about cases of release form prison.
Despite the previous answers, when it comes to the collaboration between the Centers and the
ruling judge, then the opposite situation exist, but only in cases with juveniles, family issues and
not regarding other adults. In one case was mentioned that the role of the Centers should be
stimulated much earlier, at the beginning, before the judge issues the measures, and not only in
the enforcement process. In 15% of the responses there was a noticeable dissatisfaction with this
level of communication which was manifested through the critique that some judges do not take in
consideration the estimations of the Centers, moreover some decide entirely opposite of the provided
opinion.
The particular level of cooperation appears in the relation between the Centers and the local
community/the municipality. Namely, this collaboration was developed thanks to the working
engagements of the persons that receive financial assistant. Beside this there is no other cooperation
among these actors. In one case the level of cooperation was estimated as especially low or
maybe not existent at all having in mind the unsuccessful efforts to organize and hold joint meetings
with the representatives from the municipality. It was also mentioned that on several occasions the
Centers sent reports about their program activities to the municipalities, but not once they received
feedback, comments or critiques.
3.3.1.e. Knowledge. Since the interviewees were done with different representatives of
the Centers, namely 50% were directors, 31% social workers, 11% psychologists, 8% pedagogues,
the knowledge they had was at different level as well. Mainly the directors had better knowledge
then the rest of the employees at the Centers. However, even directors knowledge was of general
quality. As to this, there were one counseling meeting organized for the directors of the Centers in
146

In several of these answers, it could be noticed that the respondents though of the ruling judge and no about the
judge for enforcement of sanctions.
In some of the answers it is stated that there is no cooperation although there should be.
148
The last one was organized for the directors of the Centers and was held in Struga on 17.06.2006. The meeting was
organized by the Department for social work.
147
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2004 in light of the preparations of the changes of the Criminal Code, and the later meeting in
2006148 for the same target group. Even the directors general knowledge is not acquired as a
result of activities of the official organs. Beside information proliferation, not other events were held
for the implementing.
3.3.1.f. Trainings. Having the previously said in mind, the question of additional training of
the staff appointed for implementation of the alternative measures was brought up. According to all
interviewees, the necessity of training was confirmed. The need of the following types of trainings
was emphasized:
¬ Educational trainings regarding the nature, goals and tasks of the alternative measures;
¬ The manner of their proposition and enforcement;
¬ The establishment and division of responsibilities, manners of cooperation and coordination
among the relevant organs;
¬ For development of communication skills (especially for the judges);
¬ Regarding the memorandums for cooperation (which can secure continuous
communication even in cases of change in staff or management);
3.3.2. Community work. On the subject of community work, the interviewees provided
relatively identical answers which go in line with the fact that except the two counseling meeting
intended for the directors of the Centers, the rest of the employees have not been officially introduced
with this measure. The practitioner had general knowledge acquired by personal initiatives, television
shows, but not through formal training. Out of the full number of interviewed directors of Centers,
70% stated that have some knowledge about this measures, while the rest (practitioners - social
workers, pedagogues, psychologists) in 31% stated that they do not have some particular knowledge
about the same.
Considering the manner of enforcement, the interviewees had different answers not considering
what they answered on the previously explained question. Mainly, they knew that the community
work mean doing an unpaid job in some institutions. Majority of the interviewees did not know
more details about this measure, basing that on the nonexistent practice, which corresponds with
their previous statements of having general, partial and theoretical knowledge. Although all of
them said that there was not one such measure implemented, some reminded that something
similar has been done with the working engagements of the persons receiving financial assistance,
just because of the need to be useful to the community.
As main shortcomings for the non-implementation of the community work the respondents
mentioned the following:
¬ Non issuance of the measure from the side of the Courts;
¬ Nonexistent sub legal framework;
¬ Not possessing knowledge about the measure;
¬ Lack of adequate staff;
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¬ No proper organizational structure;
¬ Overloaded working teams
¬ Lack of material / financial means
¬ No coordination among the institutions;
¬ Non inclusion of the local community;
¬ Not identified organizations where the community work should take place149.
Since the community work will be performed in particular organizations, institutions,
humanitarian and non-governmental organizations, and having in mind that the role for
identification and selection of these places is not regulated, the respondents differ in their
answers. They mentioned literally all the bodies involved in the process of alternative
measures implementation, however, the primary role was given to the Department for
enforcement of sanctions, after that the local self-government, then the Centers and at the
end the Court. What was interesting is that the Ministry of labor and social policy was not
mentioned in any context. This could have been noticed even when we spoke about the
seminars/meeting which were organized by the Department for social work, so maybe the
respondents though that since they (the Centers) and the Department for social work are
part of the Ministry of labor and social policy, then the Ministry is inevitably involved in the
whole process. But that is only a possibility. When it comes to the selection of nongovernmental organizations where the work should and will be done, then some of the
interviewees were cautions because of their own experience in working with some of them.
It was also mentioned that the business sector will not self-initially involve itself in the process
if there are no benefits for entering this business.
Although a positive attitude for the benefits of this measure could have been observed (all
of the interviewees thought that this measure is good and can realize its goal), also unavoidable
was the skepticism for its proper implementation. When the respondents talked about this
measure, they had adult offenders in consideration. So, when the juveniles are at stake, the
respondents though that this measure can be useful for them. In 34% of these answers, the
interviewees specified that this measure should be issued to older juveniles (persons over 16
but less then 18 years of age). Those who do not support the idea of use of community work
for juveniles explained that there must be enormous precautions when using these measures,
since the juveniles require measures with more educational and correctional character. As a
point of concern was the issue of misuse of juvenile labor, and there is always the possibility
that they will not understand the meaning of the measure. However, the majority respondents
accepted the usefulness of the measure for juveniles.
3.3.3. Conditional sentence with supervision. Besides the aforementioned
insights for particular practical questions that appear as a reason for non-implementation of
the alternative measures, the interviewed representatives of the Centers pointed out some
reasons for the non-implementation of the conditional sentence with supervision. The aspects

149

In some municipalities except for the public utilities company there are not other institutions where the community
work can be carried through. Regarding the private business sector the respondents though that it will not be interested
for participation since there will be no profit from that.
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which leaded the respondents covered the organizational features and the content of the
supervision that is, or will be practiced.
3.3.3.a. Team for implementation of the supervision. According to the answers,
at the moment there is no team or individuals that are responsible for undertaking this activity, i.e.
the supervision. In plenty of cases the members of the professional teams work on all fields which
means that plenty of the Centers do not have specialized units for particular area they cover.
However, if a need for such supervision emerges, the Centers will appoint a person for that without
any problems150. Although there is no specialized unit or person for that, the supervision would be
performed since the Centers are skilled and do this task in cases of juveniles.
3.3.3.b. The content of the supervision. When we talk about the conditional sentence
with supervision, the supervision element does not mean control over the offenders behavior,
but it also includes the measures of assistance and care. When the Centers undertake the
supervision (and that is in cases of juveniles), they prepare individual program which covers the
methods of supervision in details151. It includes the contacts with the persons family, meetings
with his/hers employers, schools etc. On this basis the social worker prepares a report and
within 3 months, or more often if necessary, informs the judge regarding the undertaken activities
and the behavior of the person. However, we have to mention that the Centers do not have the
experience in working with adult perpetrators of criminal acts. For example, in cases where a
supervision or assistance is required for persons released from prison, the only assistance that
is provided is the single using financial support152. It can be stated that the professional assistance
is not always available. In 45% of the cases the respondents stated that such assistance is
offered, but in half of such statements it was said that it is done only upon request of the person
in question, or it is not regular. It is obvious that regular examinations of this kind are not performed
which questions the quality of the offered assistance. This is logical if we have in mind the
overloaded professional teams and not existent specialization on particular issues, even more if
we add the administrative work they are obliged to do153.
Alongside the supervision elements, there are also obligations which are issued to the
sentenced person. Exactly through these obligations and organization of the activities, it is believed
that the re-socialization and the re-integration would be achieved. The answers showed that the
obligations that are issued to the offenders can be separated in two categories: educational and
working ones. Regarding the working engagements the skepticism that was shown was related
to the business sector which without benefits154 would not consider the possibility of being involved.
Still, if the government motivates this sector, then there will be wider possibilities which will
contribute the reintegration of these persons. In addition, the interviewees mentioned also the
other restrictive obligations, as limitation the right to movement, ban from visiting places and
meeting with some people, prohibiting the use of alcohol and other substances, as well as some
simple obligations as lunch preparation, distribution of family budget, etc.

150

Still out of the question are the organizational establishments, coordination, and definition of responsibilities. It seams
that the formal criteria would be satisfied, but the issue of quality would be considered after the problems appear.
151
It is important to mention that there is a huge difference between the type of supervision imposed to adults and juveniles.
152
This assistance is delivered upon request, or on initiative of the person, and not as an official procedure.
153
From the analysis about the work of the Centers (2001)...only 13,9% of the solved cases... represent professional
and expert assistance... Donevska, Dimitrijovska, Organizacija i razvoj na centrite za socijalna rabota (Razvojni
tendencii), p. 6, Ministerstvo za trud i socijalna rabota, Zavod za socijalni dejnosti , Skopje, 2005.
154
The example that was mentioned here was referring to the cases of work engagements of the disabled persons in
the private sector, for what the private owners are relieved from paying taxes.
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This practice indicates that the supervision contains obligations and prohibitions and the
Centers do the supervision or control over the offender while realizing them. None of the answers
contained information regarding the aspects of care and assistance while conducting the
supervision. Maybe it is understandable, but it was not precisely mentioned.
What was said is pretty much alike what the law prescribes. Still, regarding the act where these
activities are prescribed, the respondents answered differently. For 40% of the interviewees these
activities and obligations are defined in the individual program prepared by the Centers, for 30%
these are stated in the Law for social protection, and for the rest, the court issues them and
pronounce them with the judgment. Half of the respondents stated that when the court issues the
obligations, does then upon the opinion of the Centers.
3.3.4. The role of the community in implementation of the alterantive
measures. Having in mind that the Centers do not have practical experience in implementation
of the alternative measures, but sill have knowledge of the methods of reconciliation and reintegration
of the socially excluded categories of persons, and have at least theoretical and some practical
knowledge for the post-penal protection of adults, their views and opinions in this context are more
then relevant.
So, the respondents though that the role of the community is of huge importance for effective
enforcement of these measures, especially from the point of their acceptance and involvement in
the local life of the community. However, considering the reality, the respondents though that the
public conscience especially in the rural areas is not on the appropriate level. In such surroundings
(at least at the beginning) these persons will not be accepted. It is more likely that they will be
branded and stigmatized, therefore their goal can not be realized.
If the public is informed regarding the circumstances when these sanctions and measures will
be used, for what type of offenders, for what type of crime, then might be a possibility for different
reaction and practical realization of the measures. These activities have to be considered and
undertaken by the state, precisely the Department for enforcement of sanction, but also by the
non-governmental organizations. The most common tools for informing the public and raising the
awareness are the printed and electronic media.

CONCLUSIONS
The Centers for social work in accordance with the scope of their work, seen through the nonrepressiveness in performing, are the leading organs that will be the direct implementing factors of
the alternative measures. However, regarding the knowledge that the professional teams within
the Centers possess, it is of general nature. The information that are provided with refer only to the
activities that the Department for social work had organized, but when it comes to the high levels
of management the information are not available. More information are available to the directors of
the Centers, nevertheless, other knowledge is of scarce nature, here also considering that there is
no sub-legal framework for comprehensive dissemination of responsibilities, obligations, coordination
and for the enforcement of the measures in general.
Having that in mind, and also considering the obligation stipulated in the Law on enforcement of
sanction, regarding the establishment of units for implementation of the alternative measures within
the Centers, this has not been done yet. Tidily related to this are the conditions which the Centers
face, especially regarding the lack of professional team. In addition, the lack of capacities for the
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overall performance of the duties, and the enlargement of the responsibilities inevitably raises the
skepticism for the adequate organization and proper accomplishment of duties. The material means
which will be necessary for the implementation of the alternative measures are deficient even now
when the budgets are reduced to 30-40%. These financial means are too low having in mind the
extended workload.
Since the Centers are the main but still not the only organs responsible for the implementation
of the alternative measures, the collaboration between the chains in the system must be enhanced.
From the conversation we had with the representatives of these organs, the dissatisfaction with
the current level of cooperation was obvious. The particular dissatisfaction was demonstrated
regarding the cooperation with the courts. Regarding the other organs, the cooperation was at a
law level as with the public prosecution for example (except for the cases of juvenile delinquency),
or not existent at all as with the Department for enforcement of sanction and the units of the local
self-government. This on the other hand means that except with the exceptional circumstances
where the courts are involved, the services of the Centers are not used frîm the other organs or
some are not even interested in their work at all.

3.4. ANALYSIS OF QUESTIONNAIRES
USED ON THE MUNICIPALITIES
One of the main purposes of the research was to reach to concrete understandings about the
knowledge, the role, the initiatives and capacities of the municipalities regarding their involvement
in the process of enforcement of the alternative measures. Having in mind the ongoing progression
of decentralization and transfer of responsibilities from central to local level, one of the goals was
to see whether the municipality are part of the course of enforcement of sanction and in what
manner (if in any) they are involved in the process of creating a criminal policy in Republic of
Macedonia. If we agree that the alternative measures are to be executed in the community according
to the place of residence of the offender, then it is a must for the municipality to be actively involved,
especially for the implementation of the community work. Having in mind the manner of
implementation of these measures, the municipality should take appropriate responsibilities. For
these reasons it was our intention to come across concrete data on the issue of the existing
knowledge for the alternative measures as part of the criminal sanctions system.
Research results. Within the research activities, the project coordinator undertook interviews
with representatives of several municipalities in Republic of Macedonia. Out of 33 municipalities
whose headquarters are in towns, 23 interviews were realized. Interviewed were the representatives
of the municipalities in Tetovo, Kicevo, Debar, Kumanovo, Kratovo, Kocani, Stip, Ohrid, Kriva
Palanka, Vinica, Probistip, Delcevo, Berovo, Resen, Bitola, Gevgelija, Strumica, Kavadarci, Negotino,
Valandovo and with the representatives of three Skopje municipalities, i.e. Centar, Suto Orizari
and Cair. Therefore, because of the representative ness of the sample we can conclude that the
gathered data can contribute to the verifying particular acknowledgments and withdrawing qualitative
conclusions and suggestions as a solid base for future in-depth researches as well as initiating
reforms for stimulating the municipalities and involving them in the implementation of the alternative
measures.

3.4.1. Conditions and inadequacies.

3.4.1.a Sub-legal framework. Even though during the realization of the interviewing
process, the alternative measures have been regulated only in the Criminal law and the Ëaw on
enforcement of sanction, still the interviewees were questioned whether they know if the sub-legal
framework was adopted or in which phase the process of adoption is at the moment. More then
65% of the interviewees stated that there is no such framework adopted. It is worth mentioning that
the majority of interviewees were the heads of the legal units in the municipalities. The intention
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was to see whether the municipalities are involved in the activities undertaken by the Department
for social work as the most active actor in this area.
In line with the previously mentioned are the answers regarding the knowledge of any
governmental strategy or program for implementation of the alternative measures. Although
majority (12) respondents had reservations in providing any answer, the rest confirmed that
there is no strategy of that type. Also, regarding the question about the existing initiatives for
brining up such program, excluding four respondents who stated that there are initiative of
such kind without provided details in that regard, the rest either did not had knowledge or
stated that there are no activities in that manner. These answers provide us with the conclusion
that the municipalities are not involved in the process of currently modest activities in the field
of alternative measures.
3.4.1.b. Organization. Form the aspect of the involvement of the municipality in the creation
of sanctioning policy in the country and their organizational structure, it can be seen that the
municipalities are still not active at the moment. There is no separate organizational structure/unit
that would undertake activities for prevention of crime which might be involved in the implementation
of the alternative measures. Although negative answers to this, still majority of respondents showed
their interest and will to cooperate with other authorized organs on that topic. Although there is no
legal obligation on the side of the judicial bodies to send reports of informative nature on the
number of convicted and sentenced offenders to the municipalities, still for getting the full picture
about the knowledge of the municipalities about the crime in their community, the interviewees
were asked whether they have an inside in the pronounced alternative measures. The answers
(with two exceptions) provided us with the expected result, and it was obvious that the total
unawareness is bothering them and they showed the need of being informed about the number of
pronounced alternative measures issued to persons living in their community. In this context they
proposed that in the framework of activities for the public safety155 issue, which is a municipal
responsibility, the question of alternative measures, prevention of crime and juvenile delinquency
can be incorporated. Alongside, there were other possibilities, needs and proposals that the
municipality can undertake:
¬ The need for cooperation with the criminal units within the courts, for circulation of information
regarding the crime situation in the particular municipality;
¬ Possibility of undertaking supervision over the enforcement of alternative measures, though
they wee not specific about the scope of supervision or what it would be consisted of;
¬ Need for preparation of programs for implementation of alternative measures;
¬ Possibility for their inclusion in the identification of public services, humanitarian organizations
that would accept offenders, since with the transfer of responsibilities the public institutions
are becoming property of the municipality;
¬ Opportunity for the offenders to be engaged in the public utilities activities/services or other
needs of the community;
¬ Caring out activities for information and education of the inhabitants of that municipality.

155

The interviewees mentioned that there is a Commission for public safety, which however does not work.
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Having in consideration the wishes, attitudes and the proposals that the representatives of the
municipalities have presented, as a general conclusion can be said that the respondents are
aware of the need for encompassing other fields and undertaking other responsibilities then those
determined with the Law on self-government.
3.4.1.c. Capacities. Since the alternative measures will be carried out in the community,
according to offenders place of residence, it is an unavoidable fact that the municipality will be
involved in one way or another in the process of implementation. Since there are legal solutions
that unfortunately do not emphasize the activities of the community in alternative measures
implementation, the same can be used for involving the community in some aspects of the process
implementation. Therefore the interviewees were asked whether the community possess institutional
capacitates, human and material resources for successful implementation of the alternative
measures. Here, it should be clarified that the presumption that the municipality has a responsibility
in this effect, was taken as a fact.
The answers differed. Namely, while 4 respondents though that the municipalities do not have
or lack capacities for involvement in the process, 14 interviewees stressed that beside the sufficient
human resources there is a need for adequate organization and additional material means. Only in
3 cases the respondents though that if the additional tasks are transferred, there will be sufficient
resources at their disposal for proper implementation of the alternative measures.
Bearing in mind that the municipalities have individual budgets, it was questionable whether the
expenses for the partial implementation of the alternative measures that as an activity would be
carried out by the municipalities will be part of the already defined budgets, or the transfer of
responsibilities will lead to transfer of financial means. At the moment the budgets of the municipalities
do not have an item for alternative measures implementation, however several of the respondents
stated that there is a possibility of using other budget items if they corresponds to their purpose. In
that manner some municipalities stated that they provide funds to non-governmental organizations,
so as a modality this practice can be used for the alternative measures if there is a proper
coordination.
3.4.1.d. With regard to the specificity of the issue at question, the non-existent organizational
structure, no knowledge about the measures, lack of information about the activities for alternative
measures, it is evident that if the municipalities take over part of the responsibilities it will be
necessary the appointed personnel to be trained. It was a clearly manifested need of transparent
and precise division of responsibilities, establishing proper organization and mechanisms for
coordination, developing techniques for operation, as well as the need for exchange of knowledge
from the relevant institutions specialized for that particular purpose.
3.4.1.e. Cooperation. Form the answers provided the total isolation of the municipalities,
not only in the alternative measures field, but in other filed as well was more then obvious. It was
stated that in some manner, there is cooperation with the Centers regarding their responsibilities in
the field of social protection and protection of children, and this level of cooperation was evaluated
as adequate. Also another field of cooperation with the Centers is in cases of working engagements
of citizens beneficiaries of financial assistance.
This question appeared because of the imprecision of the Law on enforcement of sanctions
regarding the:
¬ Whose responsibility is the supervision over the realization of the obligations by the offender?
¬ What are the financial resources for undertaking this supervision?
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Regarding the first question, according to the CL, the supervision over the offenders conduct is
a responsibility of the court, while according to the LES, the responsible body is the Unit (within the
Centers) which within 15 days appoints a person that would be responsible for the supervision
over the community work performance. On the other side there is art. 36/1 - 4 form the Law on
local-self-government where is stated that the municipalities are responsible for the supervision
over the work of the public institutions which are their property. From here, it can be seen that there
is a divided responsibility among all the organs. Therefore, for the purpose of avoiding eventual
future conflicts regarding the responsibilities of the bodies, there is a pressing need for precise
clarification and distribution of responsibilities, cooperation and coordination.
Having said all of this, supported with the opinions of the representative of the municipalities,
this autistic direction is totally unacceptable and unsatisfactory at the moment.
3.4.1.f. Knowledge and acceptance of the measures. It was an unfortunate
realization that almost half of the interviewees were not informed and not aware of the alternative
measures or of the manners of their implementation, the possibilities they offer and or the goals
they want to reach. The rest of the respondents (11) had general knowledge of what the alternative
measures are. Although majority of interviewees had legal background and show some knowledge
about the measures, still they gave the impression of being very uncertain. It seemed that they had
heard, but did not have more details. According to some statements the alternative measures are
good replacement of the prison punishment and can realize their goal without deprivation of liberty
of the offender but they are useful only for petty crime ofenders.
3.4.2. Community work. The wording Community work presumes activities represented
in interest of the citizens and the community. The law stipulating this measure and determining the
places where the offender can work indirectly explains the beneficial character of the measure.
The CL specifies the minimum and maximum working hours that the offender should perform for
free, in particular state institutions, public institutions, and humanitarian organizations. According
the Law on self-government156 it is explicitly determined what jobs are considered of public interest
and what is their institutionalized form of enforcement. Namely, art. 21 states that the municipalities
independently determine and perform the duties of public interest of local concern, while the next
article 22 provides the list of the same. So the judges, while issuing the alternative measures, can
chose some of the activities, which do not exclude the additional which can be offered by other
organs or humanitarian association as the law prescribes.
Still, here we will stick to the responsibilities of the municipalities as bodies responsible for their
enforcement. If the municipalities accept some of the responsibilities of public interest which can
be used for the implementation of the community work, then the municipalities must be informed
since it is their responsibility for supervision of the activities. This is according to art. 234 form the
LES which prescribes that the Department for enforcement of sanctions concludes agreements
with state institutions, humanitarian organizations, public institutions and units of the local selfgovernment where the convicted will serve the sentence.
3.4.2.a. As a result of the previously stated, the interviewees were asked whether there are
conditions appropriate for implementation of the community work, and in the case of a negative
response, what are the conditions that have to be fulfilled.
Although more then two years have passed from the introduction of the community work, the
respondents confirmed the acknowledgment existing even before the realization of this project.
Except for three interviewees who though that there are sufficient conditions for the alternative

156

Law on local self-government, art. 21.
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measures implementation (not stating what are they), the rest of the respondents though that
there are not adequate conditions for proper implementation of the measures. The reasons
mentioned in this regard were the non-existent sub-legal framework and programs for regulation
of the subject. Other respondents considered the lack of institutional or organizational
establishment and the mechanism for supervision as a reason. Minority of the respondents saw
the reason at the lack of cooperation and lack of contracts between the public services where
the community work will be carried out and the Department for enforcement of sanctions. Other
reasons for non-implementation of these measures were the not completed process of
decentralization and imprecise division or transfers responsibilities from the central to the local
government, and then the lack of collaboration among the implementing organs and the lack of
practice which would otherwise give hints about the shortcomings. What these interviewees
presumed as necessary preconditions that should be realized, are the following: adoption of
sub-legal framework, establishment of proper organizational structure, definition and division of
responsibilities. About the dilemma over the responsibility for supervision, the interviewees though
that the municipality should have that obligation. In addition, they considered establishing a
unit, or appointing a coordinator for these activities.
Since the community work will be performed in public institutions, humanitarian organizations
etc. the interviewees were asked whether in their community are identified such organizations
where the convicted will serve the sentence. The response provided by all interviewees was negative.
Still plenty of the respondents commented that in their municipalities the public institutions that
exist can offer services of public interest where the convicted persons can carry out the community
work. Since the non-governmental organization are envisaged as places where the community
work can be realized, minority of the respondents did not believe that they can offer appropriate
services for the measures to be properly executed. In regard to the question of jurisdiction for
identification of these institutions, the respondents were divided, however the dominating answer
was that since the municipality has the best knowledge of the local conditions and need, it should
has that jurisdiction.
Whether the community work should be used for juveniles there were different answers.
Significant part of the interviewees provided us with negative answer with the explanation that
the measure will not be effective if the juveniles are punished through work since they still do not
have the maturity for understanding the meaning of the measures. Others connected the
alternative measure with the age of the juvenile, the type of work taking in consideration the
categories of younger and older juveniles according to CL. The support for these opinions leys in
the Law for labor relations that prohibits working engagements for juveniles under 15 years of
age. Beside the fact that the majority interviewees (10) were of the opinion that implementing
the alternative measures for juvenile delinquents will be productive, part of them conditioned its
use with particular selection of jobs or they combined it with educational components. In one
case the interviewee went to the degree that denied the principle of opportunity in cases of
prosecution of juveniles. And there was also one other case that left this decision to the Centers.
3.4.3. Public awareness. The majority agreed that the community should have an
active role in the acceptance of the offenders. But when the issue of size of the local community
is at question, then there are different opinions regarding the positive and negative effects of the
proximity and acquaintance among the citizens of the town. According to some an influential
factor can be the proximity among the inhabitants in smaller towns which can affect the offender
to be easily accepted. On the contrary, not small in number are the opposite opinions that consider
that this proximity and acquaintance in little towns can have negative effect on the convicted
person. Namely, if the convicted had had, for example, a high official position, the reaction of the
community would be negative in comparison with the situation of the community regarding the
recidivists and persons with acknowledged deviant and delinquent attitude. This stance shows
the possibility of retributive reply towards the offender from the side of the one that should have
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the major role in helping the person. As a characteristic answer we provide the opinion that the
role of the community depend of the offenders personality.
For this reason, the majority of respondents (23) though that the citizens must be informed
about the goals and manner of enforcement of these measures. The differences existed only
regarding the quantity of personal data of the convicted persons presented to the public.
While the minority thought that the personal data should remain in the court files and should
not be publicly announced with the intention of not stigmatizing and shaming, the majority
supported the stigmatization with the argument that the citizens should be informed if the
person is not in regular employment in the public service but is working out the measure
issued by the court.
Introducing and informing the public with the measures is necessary, and the tools for raising
their awareness are the media campaigns, round tables, trainings, distribution of brochures,
handbooks, TV shows. A bit different proposal was recommended by the representative of the
municipality of Cair which surprisingly shows an initiative and pledge for conducting a public survey
as a decisive step towards the issues that would have an effect in near future.

CONCLUSIONS
The community has an enormous role in the enforcement of the alternative measures. The
primary presumption for acceptance of this role of the community, organized through the municipality,
are the opinions that the criminal act is done in the community, towards individuals from that
community, in environment that exist in the community and because of societal factors that influenced
the commission of the criminal act or caused the crime.
The alternative measures by their nature and goals are measures that should be exercised
in the community in liberty. With this in mind, the community organized through the municipality
should have an active role in their enforcement and in the process of creating criminal policies.
Of significant importance is the role of the community in crime prevention and elimination of
the conditions, factors and circumstances that supported or allowed the criminal behavior. For
those reasons there is a pressing need for existence of informed, active and creative local
community necessary for the measures to be adequately implemented. Also, while bringing
out any conclusions regarding the municipalities, the level of their knowledge about the
alternative measures and the criminal policies, regarding their ability to respond to a sanction
system which partially will be conducted in the community, in liberty, we must take in
consideration that there is not one legally binding regulation that obliges the municipality to
act in this manner. The interviewed representatives of the communities and the answers we
were provided with can be used as a basis for further research. This is a topic that should be
elaborated in details and which has lot to offer.
Still, for getting an insight about the relation between the municipalities and the issue of alternative
measures, the gathered information can provide particular conclusions. Namely, neither the existing
legal framework shaping the alternative measures nor the Law on local self-government do not
contain regulations that oblige the municipality in any domain of the criminal policy of the state in
general or the alternative measures precisely. The interviews representatives had some general
knowledge about the alternative measures. Alongside, there is the isolation and the non-cooperation
of the municipalities with the other organs relevant for the system of alternative measures. There
is a kind of cooperation with the Centers regarding the working engagement of the persons
beneficiaries of financial assistance, but no cooperation with other organs. Also, there are no
institutions, organizations or agencies, neither defined rules of conduct, nor division of responsibilities,
nor organizational structure, nor finances. This is an extremely undesirable if we know that the
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community work will be executed in the community, in liberty and will be carried out in public
institutions in the jurisdiction of the municipalities.
We can conclude that for now in Republic of Macedonia there are no conditions that will enable
adequate realization of the goals and tasks that the previously mentioned organs should conduct.
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RECOMMENDATIONS
Considering that the undertaken research was done by subject and was divided on several
parts, in the same direction we will present the general recommendations that arose from the
assessment of the environment in which the alternative measures exist at the moment. Therefore,
the recommendations will reflect the legislation and there will be individual recommendations for
the organs responsible for their implementation.

LEGISLATION
There is a need for immediate amending of the existing legal regulation in regard to the general
legal outline of the alternative measures, as well as regarding the jurisdictions of the organs most
directly involved in the process of their enforcement. In that regard changes should be made to the
Criminal law, in the Law on enforcement of sanctions, in the Law on courts and the Law on social
protection.
The recommended changes of the Criminal law are directed in line with the extension of the list
of obligations that the judges can issue alongside with the pronunciation of the conditional sentence
with supervision which will enlarge the scope of possibilities to be used in different situations for
different offenders.
In continuity, we recommend withdrawing of the basic condition first time offender in situation
when the community work can be used. This is coming from the critics of the prison for being
exactly the fact for recidivism. If we stick to this condition than the previous critic simply remains
as a critic, without any other possibility for dealing with these people. On the other side, not
always the first offence/crime makes the next of more serious type for the person not to have
another chance when sanctioned. Other argument in this direction is the principle of nondiscrimination regarding the use of the alternative sanctions and measures. In this context there
is a need for inclusion of a regulation that will confirm the principle of nondiscrimination, as well
as regulation that will provide protection of the rights of the persons that are sentenced with
these alternatives.
Since the alternative measures will be supervised, the existing regulations in the Criminal law
and the Law on enforcement of sanctions must be harmonized regarding the supervision organ
(especially in case of the community work and the house arrest). At the same time, there must be
a precise definition of the rights and responsibilities of the supervisory organs. It also, must not be
forgotten that the work of theses organs brings particular risks considering the sensitivity of the
issues that is covering. As a result, there is also the need for introduction of a safety mechanism
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which will be as specific as possible not to unbalance the non-repressive character of the job they
are performing. Also, the particular character of the house arrest as a sanction reveals the need of
precise regulation of the services of the police, i.e. what kind of service can be requested, what the
scope of activities that would include, whether a weapon will be used or not, or what will the police
jurisdiction be in general.
The changes in these laws will incite changes in other legal texts for example the Law on Courts
where there is a need for specifying the role of the judge for enforcement of sanctions which role
should be more precisely elaborated in the currently existing articles in the Law on enforcement of
sanctions. Since the Law on criminal procedure, the Criminal law and the Law on enforcement of
sanctions, regulate the status and the role of the Centers that would lead to changes in the Law on
social protection.
The currently existing legal solutions provide general outline and need preciseness and definition
with adequate sub-legal framework for each measure individually.

BASIC PUBLIC PROSECUTIONS
Having in mind the need of earlier involvement of the alternative measures in the procedure
with participation of more organs especially the non-repressive ones, the public prosecutor should
more often include the proposition of a type of criminal sanction in particular, alternative measure.
In this regard it is necessary for the public prosecutor to have full portray of the profile i.e. the
personality of the offender to be able to determine the type of alternative measure to propose.
This, what is also according to art. 21 of the Law on public prosecution, the public prosecutor
should regularly use the services of other organs as sources for information. In case of considering
proposition of alternative measures, then the public prosecutor should use the opinions of the
Center for Social Work regarding the assessment of the offenders profile in order to get a
professional analysis of the personality, the motive and manner of perpetration of the criminal
act. In this fashion the practice of proposing types of criminal sanctions will be developed, and
methods and criteria for proposing alternative measures will be determined. This will not only be
a process of developing practices and proper treatment of the accused persons in cases where
an alternative measures are practicable, but would be useful for the judges as well since this will
provide them with additional data for more accurate choice when issuing the alternative measures.
In favor of the collection of data and establishment of cooperation among all relevant actors,
memorandum for cooperation should be signed. These memorandums for cooperation will no
only be useful for maintaining the communication between the organs and disabling the
possibilities of dis-communication in cases when a change of personnel in any organ occurs. In
this manner there will be maintenance of activities and continuous development of the system of
alternative measures. This arises from the fact that although there is a legal obligation for all
organs to cooperate in-between, such practice does not exist. Maybe this would be a way to
establish, intensify or develop where that is needed.
Since the Macedonian criminal law attempts to gradually include the elements of restorative
justice, the role of the victim must be of particular importance in this part of the procedure as well.
For this reason the victim of crime should be included in the process of deciding whether the
alternative measures come in consideration. This naturally takes in consideration the current legally
provided position of the victim, but there is also a need for considering victims real needs and
providing protection.
The adequate practicing of the alternative measures is efficiently connected with the proper
organization of the implementing organs. For that reasons it is necessary in the program for
systematization and organization, a professional and technical personnel to be foreseen, which
will be of assistance of the prosecutor in the field of alternative measures. Since the jurisdiction of
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the public prosecutors is not defined it is more then a need of accurate identification of their rights
and responsibilities. This also requires educational trainings for public prosecutors regarding the
goals of the alternative measures, the partaking of the public prosecutors in the process of proposing
these measures etc. Exactly for this aspect of professional upgrading of the public prosecutors,
the budgets of the public prosecution envisage funds for that purpose. So, there should be a
budges item specified (which at the moment does not exist) for the advancement of the public
prosecutors in the filed of alternative measures. In that direction, the services of the Academy for
education of judges and public prosecutors should be used since that is its main role.
Since the public prosecutors were disbelieving that the public would accept these measures,
the public prosecution should inform the public regarding the crime condition, the sanctioning
options that are at disposal which is also a legal obligation according to art. 8 of the Law on public
prosecution. This would be important especially at the beginning of the use of these measures,
until the public becomes sensitive enough to accept these measures as a tool for crime prevention
in their community and to reduce the stigmatization of the persons that will carry out the alternative
measures in liberty.

BASIC COURTS
The most important role of the judges which at the same time is the most difficult one is
making the choice and pronouncing adequate sentence for appropriate offender. Obviously when
it comes to the judicial practice in issuing alternative measures, the judges are totally inert and
indecisive. Maybe the fear of using something new and not yet proven is the background of this
attitude, or maybe the criticism to which they are continuously disposed is the explanation for
the overlooking of these measures. Still, having in mind the role that the judges play in creation
of sanctioning policies, intervention in this filed is indispensable. There is a need for use of the
new legal solutions for sanctioning and acceptance of a proactive role in initiating changes in the
already old practice of playing safe and sound, and more frequent use of the alternative
measures. There is a requirement of having judges that will be active during the total length of
the procedure, judges that would be informed, creative, dedicated and flexible. Also, we must
not forget that maybe for some judges the prison is still the only certain solution when dealing
with criminals, which measure that changes in this course are necessary as well. It can be said
that having in consideration the current conditions of the judiciary in Republic of Macedonia,
these requirements are probably enormous.
Given that the previously mentioned needs are not the exclusive criteria for amending the
sanctioning policy and practice of the current general legal rules, it is necessary the sub-legal
framework, i.e. the rulebooks, the regulations, the handbooks for precise definition of the generally
established system for implementation of the alternative measures is adopted. Of course these
activities should come out from the managerial/state levels, but the judges authority and influence
is unavoidable for the preparation of these documents and must be regarded. In this way changes
should be incorporated in the Law on courts, the Court rulebook and the Law on enforcement of
sanctions where the role of the judge for enforcement of sanctions regarding the implementation of
the alternative measures will be precisely defined. Regarding the fact that the ruling judges are
undoubtedly overburdened with lot of cases and work assignments and having in mind that the
alternative measures require dedication, diligence and promptness in the enforcement, it is going
to be crucial if there is a professional team within the court or as a supporting body to the judge,
what in other way is an solution prescribed with art. 12 of the Law on courts. This team should use
the resources, the services of other institutions (especially from the Centers for Social Work) for
gathering information about the profile the personality of the offenders. The Centers for social work
should be involved at the beginning of the procedure when the professional team or the ruling
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judge will be involved in the preparation of the analysis of the profile of the offender, or the assessment
of the offenders personality. Closely related to this is that at the moment the basic source of
information about the persons are the data at the Ministry of Interior, which in recent future should
be overtaken by the courts that should have their own database with information available to them
at any time.
It would be of enormous importance if the courts through the practice of the alterative measures,
build a system for categorization of types of criminal acts and profile of offenders that are most
suitable and most effective for the use of these sanctions and measures. This at the same time
means that the courts should prepare evaluation programs for assessment of the practices and
the achieved results.
It was previously said that at the moment there is no cooperation between the courts and the
other organs (although it is a legal obligation) or the cooperation at very low level, it will be useful
if the memorandums for cooperation are signed between the implementing organs. It is of importance
if coordination meetings among the organs are continuously carried out which will enable
development of the organizational mechanisms, division of responsibilities, defining the methods
of enforcement, finding the inadequacies and developing evaluation practices, etc.
For the reason of the inexistent practice, not informed judges about the content, the goals, the
manners of their implementation, it is necessary that educational trainings are held. It would be of
great relief for the judges especially for this transiting period, if handbooks of the procedure of
practical implementation of the measures, about the jurisdictions, the manner of communication
and coordination, the supervision and inter-organ information distribution, regarding the revoking
of the measures and similar issues, are prepared and distributed. These handbooks might also
contain the possibilities that exist regarding the corpus of obligations that might be issued to offenders
of particular types of criminal acts, the options for enforcement of the community work, i.e. a list of
institutions or organizations that have shown interest and request particular services, the option
that exist in the local self-government, the possibilities and practices from foreign countries that
might provide ideas for overcoming usual mistakes and realization of effective practices, etc.
While we are at the topic of education, and since the alternative measures provide special
attention to the victim, it would be beneficial if seminars or trainings on the subject of the victimology
are considered exactly for the improvement of the position of the victims of crime due process. In
general, the education and the professional upgrading of the judges is part of the document for
reforms in the judiciary where this is stated as a right and obligation of the judge. Considering this,
it is necessary to secure training on alternative measures as well since these measures are also
part of this reformatory document. These needs will have to be performed or undertaken by the
Academy for training of judges and public prosecutors which was established157 recently.

DEPARTMENT FOR ENFORCEMENT OF SANCTIONS
Within the organizational structure of the Department for enforcement of sanction is of immediate
importance the Unit for alternative measures to be established. Although the Law on enforcement
of sanction speaks of such unit but within the Centers for social work, it is necessary the clarification
to be made and this Unit within the Department to be established as soon as possible. Regarding
this situation, it is not right for the Ministry of justice to distribute information for its organizational
structure, to inform the public about it but actually to delude it.

157

Law on the Academy for training of judges and public prosecutors, Official gazette, No. 13/2006.
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Also, since the previous managerial team of the Department for enforcement of sanctions had
already some activities regarding the preparation of the sub-legal documents, they had visits of
foreign countries for gaining experience, which means that some outcomes have become clear,
the transfer of these information from the previous to the current team is a must. It is necessary
that the previous experiences are used for maintaining and developing the issue at stake and not
to remain on the same spot or beginning there.
When it comes to the manner of operation of the department related to the implementation of
the alternative measures, the specialized instructory supervision that will undertake over the work
of the Centers for social work should be focused on the procedural operation of the Centers, and
not to the content of the enforcement of the measures. Since the activities of the Department might
get confused with those of the Centers and with the judge for enforcement of sanction, the
handbooks, the rulebook that will be prepared must define these responsibilities and the procedure
for implementation in general. Also the Department will have to develop mechanism for cooperation
and will have to sign contracts with the municipalities, the institutions and organization for the
conduct of the community work. Also a rulebook should be adopted for the procedure of selection
of such institutions and organization where the community work will be commenced.
On the level of policies, it is necessary that the Department prepares particular assessments or
foresights of what the prison as an institute offers and what the alternative measures offer as an
option. Also the Department should lead to policy of strategic orientation of the system of alternative
measures. In the same manner, for their goals to be realized it is necessary for the Department to
secure a wide public support at the same time to demystify the prison as an only option for handling
crime and also to introduce the alternative and non-custodial options that exist. It is unquestionable,
that from this to be realized full support is required from the Ministry of labor and social policy, the
Department for social work, as well as from other organs.

CENTERS FOR SOCIAL WORK
Since the Centers for social work (Centers) are the leading and most directly involved in the
process of practical implementation of the alternative measures, their representatives must be
properly educated and trained about the understanding of these sanctions and measures, their
goals and manners of operation. Having in mind the low level of awareness trainings, seminars,
and simulations are required for the staff involved to be fully professional and qualified for the
implementation and the development of these measures.
As non-repressive organs the Centers must be provided with the authority for the alternative
measures to have a strong base for their enforcement. This on one side can be done with the
licensing that the Department for enforcement of sanction will endow. This license or approval that
the social workers or other persons will possess would provide the personnel with the authority
and the power for adequate implementation of the measures having in mind the assignments and
the responsibilities that the staff will have. Talking about the responsibilities of the Centers, the
necessary changes in the Law on social protection that must be conducted should embrace the
rights and the responsibilities of the staff, the organizational establishment and the mechanisms of
control over the work.
Also, changes should be made in the law on enforcement of sanctions regarding the
responsibilities of the Centers, the modalities of the supervision over each measure in particular. It
is unquestionable that the Centers should be involved from the beginning of the criminal procedure
when the public prosecutor decides over the proposition of an alternative measure to the judge.
Since there is a deficiency of such practice at the moment, the changes should also include the
obligatory element for the involvement of the Centers and their services in the procedure of
assessment of the offenders profiles and their suitability for being subjected to some of the alternative
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sanctions and measures. Beside the legal framework, the sub-legal framework that will set up the
Centers work, the mechanisms for cooperation is necessary.
Regarding the non-existent or inadequate cooperation between the Centers and the other organs,
the formalization of the harnesses can be secured by signing memorandums of cooperation on
inter-sector level. The upholding of coordinative meetings is also necessary for establishing the
system, the enforcement and evaluation of the practices that might emerge as well as for
development of ideas and practices for advancing the system.
Besides the important role of the Centers, if there is no appropriate organizational establishment,
adequate division of work assignments, professional upgrading of the teams responsible for
implementing the measures, it would not be possible the specific role of the center to be properly
realized. That way a specialized unit for the implementation of the alternative measures must be
formed. The team should also be provided with material, technical and other equipment for the
measures to be realized. This leads towards the expansion of the budget intended for the Centers,
preparation of financial plans and programs, distribution of means specifically planned for the
enforcement of the measures.
Although the Ministry of labor and social policy is the umbrella for the activities of the Department
for social work and the Centers, have proven to be inactive at all158. This inactivity can be seen
through the absence of initiatives in any filed of the alternative measures scope, although with the
Reforms documents and programs that is envisage as a goal. Therefore, the Ministry must as
soon as possible undertake the actions for initiating legal changes, for developing programs for
organization and systematization of the Centers specially in context of lessening the burden imposed
by the administrative responsibilities on whose expense the professional activities would be
stimulated. It is also necessary the budgets for the Centers to be increased, since the alternative
measures would require that.
The Ministry of labor and social policy must coordinate its activities with those of the Department
for enforcement of sanctions which would assure implementation of joint programs and projects,
would ease the division of responsibilities, manners of cooperation and coordination, would manage
the licensing of the personnel, would establish their status and would prevent possible overlapping
of jurisdictions, illegal and inappropriate conduct, etc.

MUNICIPALITIES
Although there are no preconditions for implementation of the alternative measures in the
community, still the most pressing need is the inclusion of representative of the municipalities in
the preparatory engagements for the alternative measures enforcement. If the municipality is not
involved in the process and the local community is not informed, then the alternative measures
would not be effective. Also, the municipality itself must show initiative in the same direction since
what is happening in the community that it organizes, affects its inhabitants and its general
performance. Here we do not speak only about the enforcement of the alternative measures, but
also about the issue of crime prevention in the community. Right here, it is necessary to make
changes in the operational mechanism of the municipality and to form a commission, or a council,

158

In the Ministry of labor and social policy there is one person appointed for working on the issue of alternative measures.
Still what is the scope of activities, does it exist as a coordinator between the Department for social work and the
Ministry, and what are the tasks of this person is not known, however this is far away from stating that the Ministry is
involved in some manner.
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or some other kind of a body responsible for assisting and undertaking activities for crime prevention,
measures for eliminating the factors that influenced the existence and development of crime, etc.
At this point and as was also confirmed by the respondents, there is a need of establishing a
communication with the criminal units within the courts from the aspect of dissemination of information
about the crime in particular municipality.
The first steps that should be made from the aspect of community involvement are on the
legislative level. The legal and the sub-legal frameworks would oblige the municipality to participate
and undertake responsibilities in the process of implementing the alternative measures159. Of
particular importance is the in-depth workout of the material that will regulate the community work
since this measure will be conducted entirely in the community under its partial supervision. Since
the municipality is mostly aware of the local conditions and the citizens needs, it is for the best if
the municipality cooperates with the Department for enforcement of sanction in selecting
organizations, institutions where the community work will be carried through.
The participation of the community in the implementation of the alternative measures undeniably
shows that the community must develop a responsibility and protective approach towards its
members. But, if the community is not informed about the tasks and the modes of implementation
of these measures, if does not understand their purpose, then it is risky to assume that the
implementation of the measures will be successful. When we speak about punishing and crime,
according to the researches done aboard and partially obvious from the responses of the interviewed
representatives, the standpoint of the communities is not liberal. Therefore, the main precondition
that must be assured before the commencement of the measures is an informed community. The
community must take over activities in this regard must which was also a proposition of some
interviewees.

159

Regarding the attitude that the municipalities would accept such responsibilities if were Imposed form above (mining
from the Ministry of local self-government) gave us the impression that with the current situation we can hardly realize
then goal of the alternative measures.
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