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Савремена схватања феноменологије и етиологије малолетничке делинквенције
Резиме
Анализом доступне криминолошке литературе утврђено је да недостаје
криминолошка студија малолетничке делинквенције у Нишу. Предмет овог рада су
феноменолошке и етиолошке карактеристике малолетничке делинквенције у Нишу.
Истраживање се односи на период од 2006. до 2011. године и састоји из теоријског и
емпиријског дела. Теоријски део истраживања је посвећен анализи правног положаја
малолетних учинилаца кривичних дела и савремених криминолошких схватања
феноменологије и етиологије малолетничке делинквенције, а емпиријски,
феноменолошким и етиолошким карактеристикама испитиване појаве до којих ће се
доћи увидом у одговарајуће уписнике Вишег (Окружног) суда у Нишу, односно
анализом статистичких података Полицијске управе у Нишу о броју, полној и
старосној структури пријављених малолетника за извршена кривична дела за период од
2006.године до 2011. године, као и анализом садржаја личних листова штићеника и
других података из службених евиденција Завода за васпитање омладине у Нишу и на
основу непосредног разговора са малолетницима који су боравили у Заводу, стручним
тимом ЗЗВО Ниш, носиоцима правосудних функција у Нишу. У раду су корићени
следећи методи: језичко тумачење, дескриптивни метод, нормативни и упоредноправни метод, статистички метод и метод анализе садржаја. Рад треба да на неки начин
сублимира савремена теоријска схватања о малолетничкој делинквенцији, али и пружи
идеје и предлоге за измену малолетничког кривичног законодавства, како би се
пронашли механизми за ефикаснију борбу против малолетничке делинквенције. Циљ
рада је и да се кроз анализу примене васпитне мере упућивање у васпитну установу и
појачан надзор уз дневни боравак у установи за образовање и васпитање малолетника,
истражи феномен малолетничке делинкценције у Нишу и тиме допринесе његовом
сузбијању. Резултати истраживања су показали да структура малолетничке
делинквенције у Нишу у периоду од 2006. до 2011. године не одступа значајно од
структуре испитиване појаве на нивоу Републике Србије у истом временском периоду.
Када је реч о етиолошким карактеристикама малолетничке делинквенције у Нишу,
уочено је дејство готово свих егзогених и ендогених фактора познатих у
криминологији, па у теоријском смислу примат треба дати теоријским учењима које
подједнако уважавају све наведене криминолошке факторе. Сузбијање малолетничке
делинквенције захтева садејство читавог друштва, чија је најважнија обавеза да својим
најмлађим члановима обезбеди најбоље могуће услове за васпитање и развој.
Кључне речи: малолетничка делинквенција, криминалитет малолетника, васпитна
мера упућивање у васпитну установу, малолетници са делинквентним понашањем.
Научна област: право
Ужа научна област: кривично-правна, УДК: 343.91-053.6 (497.11)

The contemporary conceptions of phenomenology and etiology of juvenile delinquency
Summary
By the analysis of available criminological literature, the profound lack of juvenile
crime research in Nis has been estimated. The topic studies of this research are the
phenomenological and etiological characteristics of juvenile delinquency in Nis. The research
covers the period between 2006 and 2011 including theoretical and empirical works. Тhe
theoretical part of the research provides the analyses of juvenile delinquents legal status as
well as the contemporary criminological conceptions of juvenile delinquency phenomenology
and etiology whereas the empirical, phenomenological and etiological characteristics are the
circumstantial consequences which came as the result of the minutes of District Court in Nis
with reference to the statistic data issued by Police Administration in Nis on the number,
gender and age structure of the juvenile delinquents for committing criminal acts during the
period between 2006 and 2011. Furthermore, the analysis includes the juvenile delinquents
documents and other information from the official evidence of Youth Training Centre in Nis,
and direct conversations with the juvenile delinquents who legally resided in the centre, with
their expert team and legal officials in Nis. The following methods have been used in the
study: language interpretation, descriptive method, comparative-legal method,
standardization method, statistical method and content analyses method. The study is
supposed to sublime the contemporary conception about the juvenile delinquency, but also to
provide ideas and suggestions for changing the juvenile crime legislation in order to find the
mechanisms for effective struggle against juvenile delinquency. The study aim is to research
the phenomenon of juvenile delinquency through the analyses and application of corrective
measures consisting of sending delinquents to the youth training centers and providing their
constant surveillance at the centre. The research results that have been taken at the same time
showed that the juvenile delinquents structure in Nis between 2006 and 2011 does not
significantly differ from the structure on the territory of Republic of Serbia. Taking into
consideration the etiological characteristics of juvenile delinquency in Nis, the effect of all
exogenous and endogenous factors known in criminology is remarkable, and the primacy
belongs to the theoretical studies which equally accept all above-mentioned criminal factors.
Fighting and preventing juvenile delinquency requires the participation of the whole society
whose main obligation is to provide the best conditions for education and development to its
youngest members.
Keywords: juvenile delinquency, juvenile crime, corrective measures of sending juvenile
delinquents to youth training centers, juveniles with delinquent behaviour
Scientific field of study: law
Specialized field of scientific research: criminal justice UDK: 343.91-053.6 (497.11)
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Interes nostra animum librorum
nostrorum non corumpit.
(Наш интерес је да дух наше деце не буде искварен.)
(Paulus)

УВОД
Како реагујемо на преступничко понашање младих? Каква осећања оно код нас
изазива? Од одговора на ово питање најчешће и зависи реакција друштва на сложену
друштвену

појаву

какво

је

преступништво

младих

односно

малолетничка

делинквенција. Интерес сваког цивилизованог друштва је да његови најмлађи чланови
имају исправна морална схватања и да живе у складу са њима, али шта треба урадити
да се ово и постигне питање је које прати људски род готово од његовог настанка.
Друштвено неприхватљиво понашање младих одувек је привлачило озбиљну пажњу
друштва. Историјски гледано, ова појава је присутна и у најнерaзвијеним друштвима.
Доказе о томе налазимо како на споменицима материјалне културе,1 тако и у
сведочанствима древних мислилаца.2 У каснијим фазама развоја друштва све су
бројнији докази о томе да друштвено неприхватљиво понашање младих заузима
значајно место у систему друштвеног и правног реаговања на појаве штетне по
друштво. То је могуће систематски пратити преко историјских извора правног
карактера. Уз помоћ тих извора, почев од најранијих права старог века, преко римског
права, све до данашњих дана, може се, наиме утврдити, једна, да тако кажемо,
непрекидна нит присуства овог феномена у друштвеном животу, бројних друштвених
заједница.3
Истраживањем доступне криминолошке литературе долазимо до закључка да је
криминалитет малолетника одувек привлачио велику пажњу криминолога са свих
меридијана света – од најранијих учења о криминалитету античких мислилаца, па све

1

Посебно су илустративне мисли египатског свештеника уклесане на надгробном споменику од пре 4000
година пре нове ере које гласе: “Наша се земља дегенерисала у овим задњим данима. Постоје знакови да
је свијет дошао до конца, јер дјеца више не слушају родитеље“ (Јашовић, Ж., Криминологија
малолетничке делинквенције, Београд, 1978, стр.15, према Ф.Х. Стулкен „Погрешна схватања о
малољетничкој делинквенцији“, „Избор“, бр.4/56, стр.480.
2
У том смислу су занимљиве мисли Сократа "Дјеца сада воле луксуз, они имају лоше владање, презир
према ауторитету, она показују непоштовање старијих и воле брбљање уместо учења. Дјеца се више не
дижу када улазе старији у просторију. Она противуријече својим родитељима, брбљају пред друштвом,
похлепно гутају посластице са стола. Прекриже своје ноге и тиранизирају своје родитеље“ (Ibidem).
3
Ibidem.

1

до учења савремених социолошких школа. Сасвим логично се намеће као посебан
задатак истраживања спроведеног у оквиру ове дисертације утврђивање односа између
теоријских учења о криминалитету младих и малолетничкој делинквенцији и
савремених схватања о овој појави.

У уводу рада је најпре појмовно одређена малолетничка делинквенција као
негативан правни и друштвени феномен, да би се затим образложио значај њеног
проучавања. Посебна пажња је у овом делу рада посвећена различитим начинима
одређивања старосних граница малолетства, имајући у виду значај које ово питање има
за укупни кривичноправни положај малолетника. Структурално, докторска дисертација
је подељена у два велика дела која се састоје из неколико функционално повезаних
целина.

Први

део

носи

наслов

„Криминолошко

објашњење

малолетничке

делинквенције у теорији“ и у оквиру њега су разматрана питања од значаја за
кривичноправни, кривичнопроцесни положај малолетника и њихов правни

статус

током извршења кривичних санкција; феноменолошке карактеристике малолетничке
делинквенције (обим, динамика, структура и структурални показатељи). У делу
посвећеном етиолошким карактеристикама малолетничке делинквенције разматран је
утицај егзогених (спољашњих) и ендогених (унутрашњих) фактора на испитивану
појаву, као и утицај социопатолошких појава (алкохолизма, коцке и проституције) на
малолетничку делинквенцију.

Други део дисертације носи назив „Криминолошко објашњење малолетничке
делинквенције из праксе“ и у њему су презентовани и интерпретирани резултати
емпиријског

истраживања

феноменолошких

и

етиолошких

карактеристика

малолетничке делинквенције у Нишу за период од 2006. до 2011. године.
Истраживање је спроведено на основу релевантних података из трију институција:
Полицијске управе у Нишу, Вишег суда у Нишу и Завода за васпитање омладине у
Нишу. Ове институције су одабране јер се у оквиру својих надлежности баве
сузбијањем малолетничке делинквенције и ресоцијализацијом малолетника са
делинквентним понашањем.

Да би се феномен малолетничке делинквенције свеобухватно истражио
неопходно је укључити и савремене тенденције када је реч о феноменолошким и
етиолошким карактеристикама испитиване појаве. Из тога разлога, савремена схватања
2

феноменологије и етиологије малолетничке делинквенције су предмет овог рада. Део
рада посвећен феноменологији малолетничке делинквенције има за циљ да пружи јасан
увид у појавне облике, обим, динамику, структуру и структуралне промене испитиване
појаве, док део рада посвећен етиологији малолетничке делинквенције се у великој
мери ослања на позната схватања криминалне етиологије уопште, која се најопштије
могу

систематизовати

у

неколико

теоријских

праваца

(класична

мисао

о

криминалитету, антрополошке, биолошке, психолошке, психопатолошке и социолошке
теорије). Главна замерка овим теоријама је једностраност у тумачењу узрока
малолетничке делинквенције сводећи их само на уско поље деловања фактора
одређеног типа. Овај недостатак, као што ће у наставку рада бити показано су
покушале да отклоне мултифакторске теорије.

Као што је већ речено, предмет ове докторске дисертације су феноменолошке и
етиолошке карактеристике малолетничке делинквенције у Нишу. Истраживање
спроведено у оквиру ње временски је ограничено на период од 2006. до 2011. године.
Почетна година истраживања се поклапа са ступањем на снагу нових законских
решења из области малолетничког материјалног, извршног и процесног права, чиме се
желело да се прати њихова примена од самог почетка важења. Теоријски део
истраживања је посвећен анализи правног положаја малолетних учинилаца кривичних
дела

и

савремених

криминолошких

схватања

феноменологије

и

етиологије

малолетничке делинквенције, (основни извор података у теоријском делу истраживања
је обимна домаћа и инострана кривичноправна литература),

а емпиријски,

феноменолошким и етиолошким карактеристикама испитиване појаве до којих ће се
доћи увидом у одговарајуће уписнике Вишег (Окружног) суда у Нишу, односно
анализом статистичких података Полицијске управе у Нишу о броју, полној и
старосној структури пријављених малолетника за извршена кривична дела за период од
2006.године до 2011. године, као и анализом садржаја личних листова штићеника и
других података из службених евиденција Завода за васпитање омладине у Нишу.4

4

Закон о социјалној заштити („Сл.гласник РС“, бр.24/2011) у чл. 6. Одређује кориснике социјалне
заштите. Будући да је Завод за васпитање омладине у Нишу установа социјалне заштите, користећи
законски терминологију, малолетнике у овој установи би требало називати корисницима социјалне
заштите без обзира да ли је према њима изречена васпитна мера или мера социјалног старања. У овој
дисертацији су равноправно коришћени, као синоними и термини „штићеник“ и „васпитаник“ који се
могу наћи у старијој литератури. Иако се овим терминима могу ставити основане примедбе јер на
известан начин доводе до сегрегације малолетника са проблемима у понашању и делинквентним
понашањем, они су ипак коришћени у овом раду на појединим местима како би се указало на

3

Такође, у раду ће посебно бити анализирана васпитна мера упућивања у васпитну
установу, као најблажа васпитна мера заводског карактера која се може изрећи
малолетним учиниоцима кривичних дела и њена примена у пракси кроз резултате
спроведеног емпиријског истраживања. Као критеријум за избор случајева за анализу,
узето је време изрицања правноснажне пресуде (2006-2011), да је решење према
малолетнику изрекао Виши (Окружни суд) у Нишу и да је кривично дело извршено на
јурисдикционом подручју Вишег (Окружног) суда у Нишу које осим града Ниша
обухвата још и Алексинац, Гаџин Хан, Дољевац, Ражањ и Сврљиг. Ово је учињено пре
свега да би се што потпуније приказале све феноменолошке и етиолошке
карактеристике малолетничке делинквенције у Нишу у складу са предметом
дисертације Рад треба да на неки начин сублимира савремена теоријска схватања о
малолетничкој делинквенцији, али и пружи идеје и предлоге за измену малолетничког
кривичног законодавства, како би се пронашли механизми за ефикаснију борбу против
малолетничке делинквенције, имајући у виду њену распрострањеност, како у свету,
тако и у Србији, па и у нашем граду. Циљ дисертације је да се описаним
криминолошким истраживањем малолетничке делинквенције у Нишу допринесе
њеном сузбијању. Жеља аутора је да ова дисертација буде од користи свима онима који
се у свакодневном раду сусрећу са проблемиом малолетничке делинквениције и да
научној и широј друштвеној јавности помогне у сагледавању и разумевању ове итекако
сложене и друштвено опасне појаве. Колико смо у томе успели остављамо на оцену
научној и стручној јавности и времену које долази.

Појам малолетничке делинквенције

Приликом одређивања неког појма треба кренути од његовог етимолошког
значења. Реч делинквент потиче од латинске речи delinquere и значи оптужени
преступник, зликовац.5 Постоје и потпуније дефиниције делинквенције. Тако, према
Оксфордовом речнику, под појмом делинквенције се подразумева лоше или
криминално понашање најчешће малолетника, док се као делинквент означава особа

разноликост термина којима се означава ова група малолетника, што превазилази чисто лингвистичке
оквире јер појмовно означавање једне групације људи има много шири друштвени значај.
5
Вујаклија, М., Речник страних речи и израза“, Просвета, Београд, 1986, стр.198.
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која испољава тенденцију ка вршењу кривичних дела.6 Према Оксфордовом речнику
права малолетни делинквент је особа између 14 и 17 година старости која је извршила
неко кривично дело.7

Малолетничка делинквенција се издваја као посебни криминолошки феномен,
пре свега услед био-психо-социјалних карактеристика малолетника и посебног
положаја који ова лица имају у кривично-правном систему. Низ феноменолошких и
етиолошких карактеристика одваја ову негативну друштвену појаву од делинквенције
пунолетних лица. Овакав приступ није карактеристичан само за криминолошка и
социолошка истраживања, већ је прихваћен у кривичноправној теорији и судској
пракси у погледу кривице, надлежности правосудних органа, поступка и кривичних
санкција које се могу изрећи малолетним учиниоцима кривичних дела. Постоји
неколико приступа овом проблему. Веома је интересантно схватање по коме до појаве
малолетничке делинквенције долази због дискриминације којој су изложени
малолетници, њима друштво не пружа довољно пажње, па делинкветно понашање
представља облик скретања пажње на себе и своје потребе. Едвин Шур (Edvin Schur),
интеракциониста, један од најрадикалнијих криминолога на тему младих и
криминалитета,

сматра

да

се

проблеми

криминалитета

младих

погоршавају

интервенцијом кривично-правног система.8

Свако озбиљније изучавање одређене друштвене појаве захтева да се она најпре
појмовно одреди. У литератури, како истиче Ж. Јашовић, постоји мноштво различитих
одређења понашања малолетника која су у супротности и свако од њих се везује за
различите појмове и термине, чији садржај није увек лако одредити. Неки од израза
који су у употреби: васпитна запуштеност, васпитна занемареност, васпитна
угроженост, млади са дисоцијалним понашањем, проблем деца, морална посрнулост,
морална дефектност, поремећаји у понашању, поремећаји у навикама, друштвена
неприлагођеност, асоцијално, антисоцијално, социопатолошко понашање младих,
малолетничко

преступништво,

малолетнички

криминалитет,

малолетничка

6

Oxford Advanced Learner's Dictionary, Six Edition, Wehmeier, S., Ashby, M., (eds), Oxford University
Press, 2000, p.332.
7
Oxford Dictionary of Law, Fifth Edition, Martin, A.,E., (ed.), Oxford University Press, 2003, p.276.
8
Константиновић-Вилић, С., Николић-Ристановић, В., Костић.М., Криминологија, Пеликан принт, Ниш,
2009., стр.222.
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делинквенција, силеџијство, хулиганство.9 Иако ниједан од наведених термина није
сасвим потпун, сваки од њих одсликава неки сегмент понашања младих које друштво
означава као неприхватљиво. Са становишта преступничког понашања младих можемо
уочити три категорије малолетника: девијанти, делинквенти и криминалци. Девијанти
су преступници који својим понашањем крше културне норме и навике људи,
религиозне или обичајне норме једне средине, етничке групе или заједнице. Кршење
ових норми не повлачи за собом кривично гоњење и изрицање кривичних санкција
према њиховим прекршиоцима. Међутим санкционисање ових понашања садржано је у
осуди таквог понашања од стране појединаца или група у датој социјалној средини.
Малолетничка делинквенција у ширем смислу означава преступничко понашање које
има своје психолошке, социјално-психолошке и индивидуалне узроке и разлоге. Овако
понашање крши уобичајене и прописане облике и обрасце понашања.10 Делинквентно
понашање обухвата и криминално понашање, али и она понашања која, иако нису
инкриминисана

кривичним

законодавством,

имају

антисоцијални

карактер.

Криминалци су одрасла и психофизички нормална лица која својим понашањем крше
кривичноправне норме у датој средини. Према томе, криминалци нису неурачунљиве
одрасле особе ни малолетни преступници, већ лица која преузимају криминалне радње
са великим степеном извесности да ће оне довести до извршења кривичног дела.11
Због тога је сасвим неоправдано узимајући у обзир савремена достигнућа
криминологије, педагогије, криминалне политике и других сродних наука и научних
дисциплина малолетнике са делинквентним понашањем означавати „криминалцима“,
како се то чини у појединим медијима, највероватније из разлога повећања тиража
односно гледаности.12 Да би се овој појави стало на пут и спречило овакво етикетирање
и стигматизација малолетника са делинквентним понашањем, неопходно је интензивно
радити на сензибилизацији свих чинилаца који креирању медијски простор у Србији.

Под малолетничком делинквенцијом се, дакле, подразумева читав спектар
понашања малолетника-од неприлагођеног до криминалног. Постоје два приступа
9

Јашовић Ж. op.cit, стр.21.
Јоксић И., Бојић Б., Кривичноправни статус малолетника у међународним и европским
инструментима У: Европско законодавство. - Београд : Институт за међународну политику и привреду,
2012. - Бр. 39-40 (2012), стр.38-59.
11
Николић З., Јоксић И., Малолетничка делинквенција-социјалнопсихолошки и кривичноправни аспекти,
Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд 2011, стр. 103-104.
12
Илустрације ради видети текст „Држава жмури пред малолетним криминалцима“, доступан на
адреси
http://www.blic.rs/Vesti/Hronika/323505/Drzava-zmuri-pred-maloletnim-kriminalcima,
приступ
13.07.2013.
10
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решавању овог проблема-шири (криминолошко-социолошки) и ужи (формалноправни).13

Према ширем схватању малолетничку делинквенцију чине сви облици
девијатног

понашања

инкриминисано

у

малолетника-

кривичноправном

од

предделинквентног

законодавству.

до

Међутим,

оног

које

је

малолетничка

делинквенција не представља само кршење правних, већ и моралних норми у једном
друштву. Шире схватање има више варијанти. Према једној није довољно
малолетничку делинквенцију одредити као понашање супротно правним нормама, већ
је неопходно одредити однос тих норми према моралном кодексу који важи у
одређеном друштву у одређено време. Друго схватање полази од тога да је неопходно
проучити преступничко понашање малолетника и сматрати га потенцијално
криминалним, путем индивидуалне и колективне моралности, на исти начин на који се
то чини и са криминалним понашањем. Треће схватање представља еклектички
приступ јер под малолетничком делинквенцијом подразумева како понашања која су
регулисана кривичним законодавством, тако и понашања којим се крше моралне норме
једног друштва. За овако схваћен појам, малолетничке делинквенције се користи и
назив преступништво младих. Другачије речено, малолетничка делинквевенција у
ширем смислу обухвата „таква девијантна понашања младих одређеног узраста којима
се крше легалне норме друштвене средине“14 или „сваку активност малолетних лица
или малолетних група која представља знатније кршење било које друштвене норме.“15
У преступништво младих поред вршења кривичних дела спада и читав низ других
девијантних понашања (бежање од куће и школе, скитња, просјачење итд.). Нека од
тих понашања спадају у групу прекршаја, а нека вређају моралне норме и нису
регулисања позитивним правом.

Уже (формално-правно) схватање је прихваћено од стране већине теоретичара
европских земаља. По овом схватању појам малолетничке делинквенције обухвата сва

13

О појмовном одређењу малолетничке делинквенције, односно криминалитета малолетника видети
више Николић-Ристановић, В., Криминалитет малолетника или малолетничка делинквенција-појмовно
одређење и његов значај, Ревија за криминологију и кривично право, вол. 50, бр. 1-2, 2012, стр.183-188 и
Хрнчић, Ј., Нека терминолошка разјашњења у области малолетничке делинквенције, Зборник
Института за криминолошка и социолошка истраживања, Институт за криминолошка и социолошка
истраживања, вол. 26, бр. 1-2, 2007, стр. 183-202.
14
Константиновић-Вилић, С., Николић-Ристановић, В., Костић, М., op.cit., 2009, стр. 223.
15
Ibidem.
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она понашања, која су као и за пунолетна лица, инкриминисана кривичним законима
као кривична дела. Ово је формално-правни појам малолетничке делинквенције који је
издваја од других облика девијатних понашања. Према овом схватању малолетнички
криминалитет треба разликовати од предделинквентног понашања које може да служи
само као аларм за предузимање превентивних мера. У оквиру оваквог одређења
малолетничке делинквенције постоји неколико схватања. По једном схватању
малолетничка делинквенција поред понашања којима се крше норме кривичног
законодавства, обухвата и различите облике кршења норми административног
карактера

тј.

прекршаје

(скитња,

просјачење,

проституција

и

др),

криминолошког становишта представљају предделинквентна стања. У

која

с

кривично-

правној литератури се малолетничка делинквенција у ужем смислу често означава и
као малолетнички криминалитет.16

И шире и уже схватање малолетничке делинквенције има своје предности, али
се и једном и другом могу упутити и одређене критике. Ширем схватању се најчешће
замера да је непрецизно, дифузно и што може да доведе до негативних последица у
пракси, а његова главна предност је већа могућност превентивног деловања у циљу
сузбијања већег броја друштвено опасних појава што има посебан значај код
преступништва младих. Предност уже дефиниције је у већој прецизности у односу на
ширу дефиницију, док је основни недостатак у превеликој лимитираности правним
нормама и израженом формализму. Различити приступи у дефинисању малолетничке
делинквенције само потврђују њену комплексност и сложеност што понекад ствара
проблеме у фундаменталним и практичним истраживањима. За потребе овог рада и
истраживања које је у оквиру њега спроведено погодније је шире схватање јер се
малолетничка делинквенција посматра више са криминолошког него са чисто
формалног кривичноправног аспекта, док ће се уже схватање посматране појаве
користити само у делу емпиријског истраживања, који се односи на статистичке
показатеље криминалитета малолетника у Нишу за период од 2006. до 2011. године.

16

„Малолетнички криминалитет је скуп свих кривичних дела извршених од стране малолетника (млађих
и старијих) у једном друштву у одређеном временском периоду“, цит. Јовашевић Д., Лексикон кривичног
права, Службени гласник, Београд, 2006, стр. 280.
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Старосне границе малолетства

Одређивање старосних граница малолетства значајно је због разликовања ове
категорије извршилаца кривичних дела од пунолетних учиниоца у погледу кривичне
одговорности, кривичног поступка и изрицања и извршења кривичних санкција. Још се
у римском праву водило рачуна о старости учиниоца кривичних дела. У доба
Јустинијана римско право је познавало поделу на infantes (деца до 7 година старости) и
infantiae proximus (од 7 до 10,5 година за мушкарце односно 9,5 за девојчице).
Припадност одређеној старосној групи малолетника била је од значаја за ублажавање,
казне, изрцање посебних врста казни или забрану кажњавања. Све до појаве кривичних
школа, положај малолетника у кривичном праву се није посебно разликовао од
положаја пунолетних учиниоца кривичних дела. Тежило се ка побољшавању положаја
малолетника уважавајући све специфичности њиховог развојног доба. Позитивистичка
и социолошка школа утицале су на промену кривичноправног сагледавања граница
малолетства. Кривични законици тога доба настоје да потпуније одреде границе
малолетства и подигну доњу границу испод које је искључена кривична одговорност.
Тако је француски Code penale из 1810. године предвиђао шеснаесту годину као горњу
границу између малолетства и пунолества, а није предвиђао доњу границу. Међутим,
има и другачијих примера- у неким кривичним законима је одређена и горња и доња
граница малолетства: немачки КЗ из 1871. године, шведски КЗ из 1864. године итд.
Интересантно би било погледати упоредно правни приказ старосних граница кривичне
одговорности у појединим европским земљама (Табела бр. 1).17
Табела бр.1. Приказ старосних граница кривичне одговорности у појединим европским земљама18
Држава

Доњи узраст за кривичну одговорност

Швајцарска

7 г. (за лишење слободе 15 г.)

Шкотска

8 г.

Кипар, Енглеска, Велс

10 г.

Грчка, Холандија, Португал, Турска

12 г.

Пољска

13 г.

Француска

13 г. (за кривичне санкције; ако суд процени и малолетнику
старости 8-10 година могу се изрећи васпитне мере;

Аустрија, Немачка, Мађарска, Италија, Румунија, Шпанија,

14 г.

Летонија

17

Константиновић-Вилић, С., Николић-Ристановић, В., Костић.М.,op.cit., 2009, стр.224.
Наведено према Игњатовић, Ђ., Малолетничко кривично право између болећивости
ретрибутивности, Правни живот, Удружење правника Србије, бр.9., 2004, стр.529-553.
18
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Чешка,

Данска,

Естонија,

Финска,

Исланд,

Норвешка,

15 г.

Словачка, Шведска
Русија, Литванија, Молдавија, Украјина

16 г. (али за теже деликте од 14 г.)

Белгија

18 г. (али и малолетници старији од 16 г. Ако ниједна заштитна
мера није адекватна или се ради о деликтима у саобраћају)

Критеријуми којима се користи кривично законодавство у решавању овог
проблема су различити. Најчешће је то календарски узраст оличен у годинама старости
малолетника, социјална зрелост и достигнути биопсихолошки развој. Једна група
законодавстава предвиђа фиксну добну границу тако да су малолетници изнад те
границе кривично одговорни, а испод ње кривично неодговорни. Кривична
законодавства у Јемену и Саудијској Арабији предвиђају да кривична одговорност
малолетника зависи од његове душевне зрелости. Има и законодавстава која
предвиђају три групе малолетника: кривично неодговорне, ограничено кривично
одговорне и кривично одговорне. Овде се полази од претпоставке да су сви
малолетници до одређене старости апсолутно кривично неодговорни, а изнад те
границе кривично су одговорни само под условом да су могли да схвате значај свог
дела и управљају својим поступцима.19 Ако се, пак, анализирају подаци садржани у
Табели 1, може се закључити да је најнижа старосна граница за кривичну одговорност
малолетника предвиђена у Швајцарској (7), а највиша у Белгији (18). Највећи број
земаља доњу границу за кривичне одговорности малосетника фиксира на 14
(Аустрија, Србија, Немачка, Мађарска, Италија, Румунија, Шпанија, Летонија) или на
15 година (Чешка, Данска, Естонија, Финска, Исланд, Норвешка, Словачка, Шведска).
Кривични законик Републике Србије у чл. 4 предвиђа да се кривичне санкције
не могу изрећи лицу које у време када је дело учињено није навршило четрнаест
година. Ова лица у кривичноправном смислу се називају децом, и у кривичноправном
смислу не могу бити активни субјекти. Фиксирање доње старосне границе малолетства
на 14 година указује на начелну интенцију законодавца да у односу на лица до овог
узраста заснује посебан правни статус, искључујући према њима примену кривичних
санкција.20 Овакав став законодавца у складу је са савременим тенднцијама у
малолетничком кривичном праву да се сузбијање делинквентног понашање лица овог
старосног доба не може вршити кривичноправним мерама. Васпитне мере и друге
19

Константиновић-Вилић, С., Николић-Ристановић, В., Костић.М.,op.cit., 2009, стр.224.
Кандић, З., Криминалитет деце на ужем подручју Београда“, докторска дисертација, Правни
факултет Универзитета у Београду, 1980, стр.74.
20
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кривичне санкције могу се изрећи малолетнику под условима прописаним посебним
законом.21 Посебни закон који потпуније регулише ову материју је Закон о малолетним
учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица.22 За
одређивање кривично правног статуса малолетника су посебно битни чланови 2. и 3.
овог закона. У чл.2 је предвиђено да лицу које у време извршења противправног дела, у
закону предвиђеног као кривично дело, није навршило четрнаест година, не могу се
изрећи кривичне санкције ни применити друге мере које предвиђа овај закон. Чл.3 су
јасно одређене границе малолетства. Малолетник је лице које је у време извршења
кривичног дела навршило четрнаест, а није навршило осамнаест година. Млађи
малолетник је лице које је у време извршења кривичног дела навршило четрнаест, а
није навршило шеснаест година. Старији малолетник је лице које је у време извршења
кривичног дела навршило шеснаест, а није навршило осамнаест година. Млађе
пунолетно лице је лице које је у време извршења кривичног дела навршило осамнаест,
а у време суђења није навршило двадесет једну годину, с тим што према лицима која
нису навршила 14 година се не може изрећи ниједна кривична санкција јер се сматрају
децом која су апсолутно кривично неодговорна. Млађим малолетницима се могу
изрећи само васпитне мере и васпитни налози, а старијим малолетницима још и казна
малолетничког затвора у случају испуњења таксативно наведених законских услова.
У психологији и психијатрији се нешто другачије одређују старосне границе
малолетства коме одговара појам адолесценције. Како наводе З. Ћирић и Б.
Димитријевић, у адолесценцији се издвајају три периода: рана адолесценција (12-14
година), права адолесценција (14-18 година) и касна адолесценција (18-26 година).
Овај период је важна етапа у развоју сваке личности јер се у њему одвија сложена

21

Кривични законик Републике Србије ("Сл. гласник РС", бр. 85/2005, 88/2005 - испр., 107/2005 - испр.,
72/2009, 111/2009, 121/2012,104/13)
22
Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица ("Сл.
гласник РС", бр. 85/2005). Постоје мишљења да је и сам назив овог закона споран и проблематичан.
Наиме, поменути закон се не односи само на малолетне извршиоце кривичних дела како би се то из
његовог наслова могло закључити, већ и на жртве кривичних дела. Има предлога да би овај пропис
требало назвати Закон о малолетничком правосуђу, при чему би израз правосуђе био коришћен у свом
најширем значењу. Видети више: Игњатовић, Ђ., Малолетничко кривично право између болећивости и
ретрибутивности, Правни живот, Удружење правника Србије, бр.9., 2004, стр.529-553. Без обзира који
се од наведених назива прихвати, важно је истаћи да назив одређеног законског текста никада није чисто
терминолошко питање јер он треба на језгровит и јасан начин да одражава његов предмет. Стога, питање
евентуалне промене назива овог закона остаје отворено и представља својеврстан изазов за српског
законодавца.
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интеракција између биолошких, психолошких и социјалних фактора развоја
личности.23

Из наведених законских решења се може закључити да је као основни
критеријум за одређивање граница малолетства узет добни узраст. Притом законодавац
очигледно није водио довољно рачуна о чињеници да се био-психо-социјални узраст не
поклапа са календарским, те је због тога у правосудној пракси честа ситуација да се
кривично правни статус малолетника мења ex lege када исти наврши 14 или 18 година.
Ово није најсрећније решење и из разлога што су услови одговорности исти за дечаке и
девојчице иако је научно доказано да психо-социјални развој дечака и девојчица није
исти.

Све ово треба имати у виду приликом наредних измена малолетничког

кривичног законодавства у Републици Србији, како би оно у будућности у већој мери
било прилагођено савременим научним сазнањима из области дечије психологије и
педагогије.

Значај проучавања малолетничке делинквенције

Малолетничка делинквенција представља велики не само правни, већ и
друштвени проблем. Обавеза је сваког савременог друштва да свим својим члановима
омогући адекватне услове за живот. Ова обавеза је посебно изражена када је реч о
младим људима који су на неки начин прекршили друштвене и правне норме јер је
сврха кривичних санкција управо у ресоцијализацији извршилаца кривичних дела.
Обавеза друштва да брине о својим члановима је нарочито важна у случају када се на
страни извршилаца кривичних дела јављају малолетна лица. Низ специфичности биопсихо-социјалне природе које малолетништво као развојно доба носи са собом утичу
да се проблему малолетничке делинквенције и уопште третману малолетних
делинквената мора прићи на сасвим другачији начин у односу на делинквенцију
одраслих. Те специфичности адолесценције као развојног доба се пре свега односе на
недовршен процес развијања младих особа у интелектуалном, когнитивном и
емотивном смислу из чега могу произаћи и бројни конфликти младих са ауторитетима
из свог ужег и ширег окружења, што неретко може резултирати и вршењем
23

Ћирић, З., Димитријевић Б., „Основи судске психијатрије и психологије“, Студентски културни
центар, Ниш, 2009, стр.109.
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најразличитијих кривичних дела. Због тога, проучавање карактеристика развојног доба
и његовог утицаја на малолетничку делинквенцију има велики криминолошки значај,
како кад је реч о криминалитету малолетника као масовној појави, тако и приликом
проучавања индивидуалних случајева криминалног понашања малолетника.

Поред тога, оправданост и значај проучавања малолетничке делинквенције
лежи и у њеном повећаном обиму. Структура малолетничке делинквенције се
последњих деценија у многоме приближила структури делинквенције пунолетних
лица. Наиме, у прошлости су малолетници на територији наше земље углавном
вршили кривична дела из области имовинског криминалитета, што се углавном
тумачило лошим материјалним приликама породица у којима они живе. Савремена
истраживања узрока малолетничке делинквенције су показала да сиромаштво као
фактор криминалитета нема превалентни утицај на малолетничку делинквенцију. Ово
тврђење је прихватљиво и његову истинитост потврђују бројни примери из судске
праксе у којима се као извршиоци кривичних дела јављају малолетници из богатих и
угледних породица.24 Данас се малолетници све чешће јављају и као учиниоци
најтежих кривичних дела (убиства, силовања, тешке телесне повреде). Посебно
забрињава чињеница да су у порасту кривична дела у којима се малолетни делинквенти
различитог узраста удружују у тзв. малолетничке банде што указује на њихову
повећану друштвену опасност.
Стручњаци и научници из области права, социологије, психологије, педагогије,
медицине, пенологије и других сродних наука и научних дисциплина посветили су
многа,

како

фундаментална

тако

и

примењена

истраживања,

проучавању

феноменолошких и етиолошких карактеристика криминалитета малолетника. Све је
ово чињено у настојању да се пронађу и у пракси ефикасно примене адекватни
програми поступања и системи превенције (опште, посебне и појединачне), и системи
репресивних мера како би се криминалитет малолетника искоренио, сузбио, или бар
довео на друштвено прихватљив ниво. Као резултат тих напора, настале су нове
теорије и нова истраживања која су широко отворила могућности ефикасне превенције
и рехабилитације малолетника, који су из било којих разлога прекршили важеће правне
и моралне норме.
24

Малолетничка делинквенција по правилу привлачи велику медијску пажњу. Видети чланак
„Голобради делинквенти руше рекорде у броју кривичних дела“, доступан на адреси
http://www.dnevnik.rs/hronika/golobradi-delinkventi-ruse-rekorde-u-broju-krivicnih-dela, приступ 09.03.2012.
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Као што је већ речено, малолетничка делинквенција у Србији представља
огроман друштвени проблем. Због тога је одувек привлачила пажњу научника из
различитих

научних

области

(психологије,

психијатрије,

педагогије,

права,

криминологије). О овоме сведоче радови бројних признати домаћих стручњака из
области психологије и психијатрије (Димитријевић Б., Ћирић З), криминологије
(Константиновић-Вилић, С., Костић, М, Николић-Ристановић В, Игњатовић Ђ. и др),
кривичног права (Јовашевић Д., Перић, О, Радуловић, Љ...) и кривично процесног
права (Ђурђић, В., Шкулић М. и др).

У криминологији јако је тешко наћи област или тему која није била предмет
истраживања. Због тога је важно указати на везе са раније спроведеним
истраживањима. Треба истаћи да је делинквентно понашање малолетника било
предмет неколико одбрањених докторских дисертација на универзитетима у нашој
земљи. Од дисертација одбрањених на ову тему на универзитетима у Србији, треба
најпре поменути докторску дисертацију проф. Слободанке Константиновић-Вилић под
насловом „Жене убице“ из 1984. године и докторску дисертацију проф. Миомире
Костић „Деца убице“ из 2001. године. Обе докторске дисертације су одбрањене на
Правном факултету у Нишу.

Осим академског, сузбијање малолетничке делинквенције има и шири
друштвени значај. Малолетни делинквенти због био-психо-социјалних карактеристика
и недовршеног психофизичког развоја често нису у прилици да у пуној мери схвате
значај свога дела и управљају својим поступцима, као што је то најчешће случај са
пунолетним учиниоцима кривичних дела. Због тога изучавање малолетничке
делинквенције, њених феноменолошких и етиолошких карактеристика има велики
криминолошки и уопште друштвени значај. Ни у једној области савремене
криминологије није у тој мери потенциран значај ресоцијализације делинквената, као у
случају малолетничке делинквенције. Реч је о најмлађим члановима нашег друштва
који су из различитих разлога у неком периоду свог живота прекршили правне норме
кривичноправног карактера и тиме доспели у зону кажњивости. Од начина на који
друштво реагује на њихове преступе, у великој мери зависи и којим ће путем даље
кренути кроз живот. Јер, адолесценција је доба усмеравања и доба различитих
животних избора на које не утиче искључиво сам малолетник својом личношћу, већ су
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многи од њих социјално, па и ситуационо условљени. Од односа друштва према
малолетним делинквентима и способности да на адекватан начин реагује на ову појаву,
зависи не само судбина ових младих људи у сукобу са законом (за које ни сам
законодавац увиђајући њихов посебан положај не употребљава термин „окривљени“),
већ и будућност друштва у целини. Озбиљност наведене појаве захтева стално
проналажење нових и нових начина за њено сузбијање, а да би се овај задатак са
успехом обавио, неопходно је да се, најпре, малолетничка делинквенција сагледа у
свом тоталитету, кроз призму њених феноменолошких и етиолошких карактеристика.
Сваки другачији приступ би се могао окарактерисати као ненаучан и једностран,
имајући у виду значај и комплексност изучаване појаве.

У проучавању етиолошких карактеристика малолетничке делинквенције,
покушаће се дати одговор на вечито питање када је у питању малолетничка
делинквенција. Да ли је делинквентно понашање малолетника искључиво производ
ендогених фактора или је претежнији утицај фактора средине, или је пак,
малолетничку делинквенцију исправније посматрати као мултифакторски условљену
појаву.

Такође, када је реч о оптималној друштвеној реакцији поставља се питање да ли
малолетника са делинквентним понашањем треба кажњавати кривичним санкцијама
или га третирати неким другим мерама јер његово понашање симптом дубље социјалне
неприлагођености, која поред активности органа кривичног правосуђа, захтева и
активност и других органа који чине мрежу социјалне заштите. Од одговора на ова и
многа друга питања у доброј мери ће зависити и санкције према малолетницима,
архитектоника малолетничког кривичног поступка, али и основне поставке и принципи
политике сузбијања криминалитета малолетника.

Подробнијим и потпунијим

истраживањем и проучавањем, малолетничке делинквенције и криминалитета младих,
као и свестраном систематизацијом добијених знања помоћи ће се свим државним
институцијама и друштву у целини да једнако води рачуна о свим својим грађанима,
како неделинквентним, тако и оним који су у неком периоду свог живота испоље неки
облик делинквентног понашања. Тиме је у пуној мери оживотворен принцип
једнакости грађана у правима и обавезама. Јер, сви млади заслужују једнаке шансе за
просперитет и друштвено користан живот.
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У

светлу

проучавања

феноменолошких

и

етиолошких

карактеристика

малолетничке делинквенције треба издвојити и докторску дисертацију Зорице Кандић
под насловом „Криминалитет деце на ужем подручју Београда” која је одбрањена на
Правном факултету у Београду давне 1980. године. Резултати овог истраживања су
територијално ограничени само на град Београд. Преглед нама доступне литературе и
доступних теоријских и практичних истраживања о малолетничкој делинквенцији је
показао да се су сва скорашња истраживања сконцентрисана на испитивање истих
феноменолошких показатеља испитање појаве и етиолошких фактора (егзогених и
ендогених) који на њу утичу. Због тога истраживање спроведено у оквиру ове
дисертације има за циљ да прикаже феноменолошке карактеристике малолетничке
делинквенције и испита дејство у криминологији познатих криминогених фактора који
утичу на њену појаву, будући да у криминолошкој литератури недостају подаци о
феноменолошким и етиолошким карактеристикама малолетничке делинквенције у
Нишу на почетку XXI века. Жеља аутора је да израдом и одбраном докторске
дисертације „Савремена схватања феноменологије и етиологије малолетничке
делинквенције“ да свој скромни допринос сузбијању ове врло негативне и опасне
појаве која у великој мери угрожава сигурност и безбедност наших суграђана.
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ПРВИ ДЕО
1. КРИМИНОЛОШКО ОБЈАШЊЕЊЕ МАЛОЛЕТНИЧКЕ
ДЕЛИНКВЕНЦИЈЕ У ТЕОРИЈИ

1.1.Правни положај малолетника

Правни положај одређене категорије људи у правном систему неке државе
представља скуп права и обавеза које ти субјекти права имају у датом правном систему
и друштву. Правни положај дакле, указује и на друштвени положај једне категорије
људи. Ово из разлога што право регулише и штити друштвене односе на одређеном
простору у одређеном времену.
Правни положај малолетника одсликава сву специфичност адолесценције као
развојног доба. Правна теорија је одавно препознала потребу да се положај
малолетника другачије регулише у односу на пунолетне учиниоце кривичних дела.
Малолетни извршиоци кривичних дела престали су бити „делинквенти у малом“,
којима су изрицане исте врсте кривичних санкција као и пунолетним лицима, али
умањенe, и постали посебни субјекти у кривичном праву са посебно регулисаним
кривично правним статусом. Слична је ситуација и са малолетницима који се јављају
као жртве кривичних дела. Неопходност да се овај став правне теорије и озакони
увидео је и наш законодавац што се огледа и у доношењу посебног закона који садржи
норме материјалног процесног и извршног малолетничког кривичног права и
представља Lex specialis у односу на Кривични законик, Законик о кривичном
поступку25 и Закон о извршењу кривичних санкција26 Републике Србије. Реч је о раније
поменутом

Закону о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној

заштити малолетних лица.27 Овај закон садржи одредбе које се примењују према

25

Законик о кривичном поступку („Сл.гласник РС“,бр.72/11, 101/11, 121/12,32/13, 45/13).
Закон о извршењу кривичних санкција („Сл.гласник РС“,бр.85/05, 72/09, 31/11).
27
Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица
(„Сл.гласник РС“бр.85/05, у даљем тексту: ЗМ). На овом месту је корисно напоменути да одредбе ЗМ у
делу који се односи на поступак према малолетницима нису у потпуности усаглашене са важећим
одредбама ЗКП-а, будући да одредбе ЗМ нису мењане од октобра 2005. године, док је у међувремену
ЗКП мењан више пута, а последње измене су учињене 2013. године. Како би се ова неусклађеност
отклонила, у анализи кривичног поступка према малолетницима су поред одредби, ЗМ коришћене и
одредбе важећег ЗКП.
26
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малолетним учиниоцима кривичних дела. Одредбе закона односе се на материјално
кривично право, органе који га примењују, кривични поступак и извршење кривичних
санкција према овим учиниоцима кривичних дела. Одредбе овог закона примењују се и
на пунолетна лица кад им се суди за кривична дела која су учинила као малолетници, а
испуњени су услови које предвиђа овај закон, као и на лица која су кривично дело
учинила као млађи пунолетници. Закон садржи и посебне одредбе о заштити деце и
малолетника као оштећених у кривичном поступку (чл.1. ЗМ).
Слични закони постоје и у земљама бивше Југославије, које деле заједничку
правну традицију. Тако у Хрваткој важи Закон о судовима за младеж 28, а у Македонији
Закон за малолетничка правда (Закон о малолетничкој правди).29 Донекле је занимљива
ситуација у Босни и Херцеговини где постоји својеврсни правни партикуларизам у
малолетничком кривичном праву јер су на снази посебне одредбе у оквиру општих
одредби кривичних законика, који регулишу ову материју у БиХ30, Федерацији БиХ.31
Оваква легислатива је последица државног уређења Босне и Херцеговине. На сличан
начин је регулисан и положај малолетних учинилаца кривичних дела у Словенији32,
док је у Републици Српској и Дистрикту Брчко33 слично као и у Србији, Македонији и
Хрватској,

на снази посебан закон којим је регулисан положај малолетника у

кривичном праву.34 Посебан закон о поступању према малолетницима у кривичном
поступку на снази је и у Црној Гори од 2011. године.35 Треба напоменути да се као
извор малолетничког кривичног права такође јавља и Кривични законик Републике
Србије и споредно, допунско и помоћно кривично право, чије се норме користе при
одређивању појма, елемената и карактеристика кривичних дела када се као учиниоци
јављају малолетници (у својству извршилаца, саизвршилаца и саучесника). И други
извори права попут међународних уговора, судске праксе, подзаконских аката, правне
28

Закон о судовима за младеж („Народне новине“, бр.84/11)
Закон за малолетничка правда („Службен весник на Република Македонија“, бр.87/07, 103/08, 161/08,
145/10). О криминалитету малолетника у Републици Македонији видети више Арнаудовски, Љ.,
Малолетничкиот криминалитет во СР Македонија: 1960-1974 год, Студентски збор, Скопје, 1983. и
Арнаудовски, Љ., Вонзаводските мерки во југословенското кривично право, Скопје, 1979.
30
Кривични закон Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ, бр.37/03)
31
Кривични закон Федерације БиХ („Службене новине ФБиХ“, бр. 36/03, 69/04, 42/10)
32
Казенски законик Републике Словеније („Урадни лист Републике Словеније“,бр.58/08)
33
Закон о заштити и поступању са дјецом и малољетницима Брчко Дистрикта („Сл.гласник Брчко
Дистрикта БиХ“, бр.44/11)
34
Закон о заштити и поступању са дјецом и маљолетницима у кривичном поступку („Службени гласник
Републике Српске“, бр.13/10). О примени мера садржаних у овом закону видети више у: Ђукић,Б.,
Јовашевић, Д., Криминалитет малољетника и мјере друштвене реакције у Републици Српској“,
Дефендологија центар за безбједносна совиолошка и криминолошка истраживања, Бања Лука, 2010.
35
Закон о поступању према малољетницима у кривичном поступку („Сл.лист Црне Горе“, бр.64/2011)
29
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теорије или обичајног права, на посредан начин употпуњују кривичноправне одредбе
материјалног, процесног и извршног малолетничког кривичног права.

Правни положај малолетника се може сагладавати кроз норме материјалног,
процесног и извршног кривичног права, које се у многоме разликују од норми које се
примењују према пунолетним извршиоцима кривичних дела.36 Специфични правни
положај малолетника у кривичном праву у многоме одсликава њихов посебан положај
у друштву. Као практична потврда ове тврдње, у овом делу рада ће бити више речи о
положају малолетника у позитивном кривичном материјалном, процесном и извршном
праву Републике Србије.

1.1.1. Кривично- правни положај малолетника
Криминалитет малолетника предмет је изучавања већег броја наука: кривичног
права, криминологије, социологије, психологије, пенологије.

Кривично-правни

положај малолетника је био предмет и бројних научних студија и докторских
дисертација.37 Друштвено негативно понашање малолетника заузима веома значајно
место у систему друштвеног, посебно кривичноправног реаговања. Имајући у виду
изнето, у наставку рада биће више рећи о правним актима међународног и националног
карактера који значајније утичу на кривичноправни положај малолетника. Посебна
пажња ће бити посвећена развоју малолетничког кривичног права у Републици Србији
који је у свему пратио развој српске државности.
а) Међународно правни акти од значаја за кривичноправни положај малолетника

За кривичноправни положај малолетника значајан је читав низ аката донетих,
како на међународном, тако и на националном нивоу. Правни акти међународног
карактера обухватају правне акте донете од стране УН и правне акте донете од стране
регионалних организација, у првом реду Европске уније и Савета Европе.
Најзначајнији од њих су следећи:
36

О правном положају малолетника у позитивном праву Републике Србије видети више у Јовашевић,Д.,
Основне карактеристике новог малолетничког кривичног права Републике Србије, Зборник Правног
факултета. Свеучилишта у Ријеци, в. 27, бр. 2, 2006, стр. 1055-1087
37
Видети рецимо Перић О., Кривичноправни положај малолетника, докторска дисертација, Београд
1973.
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1.Конвенција УН о правима детета (1989.)
2. Минимална стандардна правила за малолетничко кривично правосуђе (тзв.
Пекиншка правила) (1985.)
3. Правила УН о заштити малолетника лишених слободе (тзв. Хаванска правила)
(1990.)
4.Смернице УН за превенцију малолетничке деликвенције (тзв. Ријадске
смернице) (1990.)
5.Стандардна минимална правила УН за алтернативне казнене мере (тзв.
Токијска правила) (1990.)

Први у низу међународних аката је Конвенција УН о правима детета из 1989.
године (UN Convention on Right of Child), која у чл. 40 предвиђа да стране уговорнице
признају право сваком детету за које се тврди, које је оптужено или за које је утврђено
да је прекршило кривични закон, на поступак усклађен са унапређивањем дететовог
осећаја достојанства и вредности, који њега/њу подстиче на поштовање људских права
и основних слобода других и који узима у обзир узраст детета и чињеницу да је
пожељно залагати се за његову/њену реинтеграцију и преузимање конструктивне улоге
у друштву. У том циљу и имајући у виду све битне одредбе међународних
инструмената, стране уговорнице ће посебно обезбедити: да се ни за једно дете неће
тврдити, нити ће бити оптужено или утврђено да је прекршило кривични закон,
чињењем или пропуштањем који у време извршења нису били забрањени унутрашњим
или међународним правом; да се сваком детету које је осумњичено или оптужено да је
прекршило кривични закон, гарантује најмање: претпоставка невиности док се кривица
не докаже по закону; да буде одмах и непосредно обавештено о оптужбама против
њега/ње, а ако је примерено преко његових/њених родитеља или законских старатеља,
и да има правну или другу одговарајућу помоћ у припреми и изношењу своје одбране;
да надлежан, независан и непристрасан орган или судско тело без одуговлачења донесе
одлуку, у правичном поступку у складу са законом, уз присуство правног или другог
одговарајућег заступника и његових/њених родитеља или законских старатеља, осим
уколико се не сматра да то није у најбољем интересу детета, посебно узимајући у обзир
његове године или положај; да не буде присиљено да сведочи или да призна кривицу;
да оно испита или да буду испитани сведоци друге стране и да се обезбеди учешће и
саслушање његових/њених сведока под једнаким условима; да, уколико се сматра да је
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прекршило кривични закон, такву одлуку и сваку досуђену меру која из тога
произилази, поново разматра виши, надлежни, независни и непристрасни орган или
судско тело у складу са законом; да има бесплатну помоћ преводиоца уколико дете не
може да разуме или не говори језик који се користи; да се поштује његова приватност у
свим фазама поступка.
Стране уговорнице ће настојати да подстичу стварање закона, поступака, органа
и установа који се изричито односе на децу и баве децом за коју се тврди, која су
оптужена или за коју је утврђено да су прекршила кривични закон, а посебно:
утврђивање најниже старосне границе испод које деца не могу бити сматрана
способном за кршење кривичног закона; доношење мера, кадгод је могуће и пожељно,
за поступање са таквом децом, без прибегавања судском поступку, с тим да буду у
потпуности поштована људска права и законска заштита.

Биће стављен на располагање широк спектар мера, као што су брига,
усмеравање, надзор; правна помоћ; условно кажњавање; прихват; образовање и
програми стручне обуке и друге алтернативе институционалној бризи како би се
обезбедило да се с децом поступа на начин који одговара њиховој добробити и који је
сразмеран како околностима тако и учињеном делу.38 Поред предвиђених мера за
заштиту малолетника (деце) против којих је покренут кривични поступак, посебно је,
са аспекта остваривање родне равноправности, значајно то што се у тексту Конвенције
паралелно употребљавају термини и у мушком и у женском граматичком роду.
Минимална стандардна правила за малолетничко кривично правосуђе (тзв.
Пекиншка правила) су донета 1985. године, пре наведене Конвенције о правима детета
и представљају први акт међународног карактера посмећен непосредно малолетничком
правосуђу. Ова Правила су усвојена од стране Уједињених нација 1985. године, која је
проглашена за годину младих. Правила немају обавезујући карактер, али је њихов је
значај у томе што државама дају смернице за креирање посебних правосудних система
намењеним малолетницима, чиме се ствара засебно малолетничко правосуђе. Правила
су подељена на шест делова: општи принципи; истрага и тужба; изрицање пресуде и

38

UN Convention on Right of Child, http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx, приступ
17.07.2013.
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одлука;

неинституционални

третман; институционални

третман;

истраживање,

планирање, формулисање политике и програма.

Овим Правилима се малолетнику гарантује дискреција у свим фазама поступка.
На све малолетнике се примењује претпоставка невиности. Малолетник има право да
буде обавештен о оптужби, право да се брани ћутањем, право на заступање, да
његовом саслушању присуствују родитељ или старатељ, право да позове и испита
сведоке и право на жалбу. У свим фазама поступка мора се поштовати малолетниково
право на приватност и не сме се објављивати његов идентитет. О одређивању мере
притвора малолетнику његови родитељи или старатељи морају бити одмах
обавештени, а о укидању мере судија или друго компетентно лице мора да одлучи без
одлагања. Сва ова права малолетника представљају отелотворење права малолетника у
сукобу са законом на хуман третман. Циљеви правосудног система за малолетнике су
промовисање добробити малолетника и пропорционална реакција овлашћених лица на
природу преступника и преступа.

Примена диверзионих модела поступања са малолетницима почев од формалног
саслушања до одговарајућих програма у заједници уз пристанак малолетника треба да
се охрабрује и подстиче.

Затварање малолетника треба да се користи само изузетно, као последње
средство у кратком временском периоду када малолетник треба да буде одвојен од
одраслог преступника. Док је у притвору малолетник треба да има потпуну друштвену,
образовну, стручну, психолошку, медицинску и физичку бригу имајући у виду
његове/њене године, пол и карактер.

Процеси пред овлашћеним лицима треба да се воде у најбољем интересу
малолетника на начин који њему/њој омогућава да се слободно изрази. Његови/њени
родитељи и старатељи имају право да учествују у поступку, а малолетник може имати
и правног заступника. Пре изрицања казне предмет истраживања треба да буду
околности под којима се малолетник развијао, прилике у којима живи и услови под
којима је извршио преступ. Смртну казну и физичко кажњавање уопште не би требало
примењивати према малолетницима.
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Институционални третман малолетника треба да се одреди тек после
разматрања доступних алтернативних мера, што значи да ове мере имају примат у
односу на институционални третман, у складу са савременим научним сазнањима.

Особље и полиција која се бави преступништвом малолетника мора да има
специјалну обују из ове области јер често од првог контакта полицијског службеника
са малолетником зависи и исход целог третмана.

У току институционалног третмана малолетнику морају бити на располагању
одговарајуће образовне службе и службе за бригу које треба да помогну и припреме
малолетника за повратак у друштво, имајући у виду да је циљ институционализације
малолетника да му се помогне приликом преузимања друштвено конструктивне и
продуктивне улоге.

„Пекиншка правила“ посебну пажњу посвећују малолетним преступницама.
„младе преступнице смештене у институцију заслужују посебну пажњу у односу на
њихове личне потребе и проблеме. Њиме се ни у ком случају неће пружати мање
пажње, заштите, помоћи и обуке у односу на младе преступнике мушкарце. Биће
обезбеђено правично поступање према њима.“ Овде је инстакнут и принцип забране
дискриминације према полу у односу на преступнике, што је уједно и једно од
основних начела савременог малолетничког кривичног правосуђа.39

Правила УН о заштити малолетника лишених слободе (тзв. Хаванска правила)
су усвојена од стране Генералне скупштине УН 1990. године. Овај документ
представља допуну раније усвојених Пекиншких правила и у целини регулише
поступак према малолетницима лишеним слободе. Он служи такође, као средство за
тумачење и спровођење појединих одредаба Конвенције о правима детета. Циљ
лишења слободе је ресоцијализација малолетника лишених слободе. У ту сврху се
малолетни осуђеници морају одвојити од пунолетних и режим у казнено-поправној
установи мора да укључује васпитне и образовне програме ради оспособљавања за
живот на слободи. Ова правила посебно регулишу права малолетника лишених
39

Више о Минималним стандардним правилима за малолетничко кривично правосуђе видети у
Константиновић-Вилић,С., Костић, М., Пенологија, Свен, 2006, стр. 276-279 и United Nations Standard
Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice, http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r033.htm,
приступ 17.07.2013.
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слободе, права малолетника у притвору и оних који чекају суђење, њихову
класификацију и смештај, образовање занатску обуку и рад, рекреацију, здравствену
заштиту, бележење болести повреда или смрти, контакте малолетника са широм
заједницом, ограничење употребе средстава физичке принуде, дисциплински поступак
и вршење надзора над радом установа, право на притужбу и жалбу, поступак повратка
у заједницу и стручно оспособљавање особља. Кроз читав текст Правила доминира
идеја ресоцијализације малолетника лишених слободе и то је уједно и сврха свих
одредби садржаних у њима и највећа тековина овог правног документа.40

Смернице уједињених нација за превенцију малолетничке делинквенције-тзв.
Ријадске смернице су усвојене од стране ГС УН 14.12.1990. године. У Смерницама се
истиче да је спречавање малолетничке делинквенције кључно за спречавање
криминалитета у друштву. У том смислу треба креирати мере напредне политике за
спречавање малолетничке делинквенције. Дете не треба бити криминализирано и
кажњавано због понашања које није штетно по друге, нити изазива озбиљније штете по
развој детета. У средишту сваког превентивног програма треба бити добробит младих
од најранијег детињства.
Смернице посебно наглашавају да делинквентно понашање малолетника често
представља једну од фаза у њиховом одрастању и сазревању и да се оно спонтано губи
када пређу у доба зрелости. Међутим, кад се овакво понашање открије, у интересу је
заједнице да друштво на њега реагује и покуша да младу особу одврати од
криминалитета. Реаговање на малолетничку делинквенцију има пре свега за циљ да
подстакне процес промене понашања малолетника помажући му да се осети
одговорним за своје понашање; да негује интервенисање, а не осуђивање; да избегава
утицај формалног система и казну лишења слободе. Посебно је значајан део Смерница
који се односи на законодавство и малолетничко правосуђе. Овде се утврђује
неопходност доношења и спровођења закона који спречавају виктимизацију,
злостављање и коришћење деце и младих за криминалне активности. Као и у
Пекиншким правилима и овде се јасно истиче да ниједно дете не сме бити подвргнуто
суровим или деградирајућим васпитним или казненим мерама. Према тексту Смерница

40

Видети више United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty,
http://www.un.org/documents/ga/res/45/a45r113.htm, приступ 17. 07.2013.
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треба усвојити законе који предвиђају да се ниједан поступак младе особе не сматра
преступом, уколико исти не би био кажњив да га је учинила одрасла особа.41

Новина предвиђена Смерницама је увођење омбудсмана или другог државног
органа који би штитио права и интерсе младих. Овај државни орган би надгледао
примену Смерница и Пекиншких правила и подносио редовне извештаје о њиховој
примени. Новина садржана у Смерницама је и то што оне препознају потребу за
увођењем служби за заступање деце. Одредбе садржане у Смерницама свакако
представљају позитиван корак ка стварању малолетничког законодавства по „мери
детета“, али и проналажењу најефикаснијих начина за превенцију преступништва
младих.

Стандардна минимална правила УН за алтернативне казнене мере (тзв. Токијска
правила) су усвојена од стране Генералне скупштине УН 1990. године. Правила
представљају скуп основних принципа са циљем да промовишу коришћење
незаводских кривичних санкција, као алтернативу казни затвора. Сврха Правила је да
промовишу веће укључивање друштвене заједнице у кривично правосуђе, као и
развијање личне одговорности код осуђеника. Правила треба да се спроводе узимајући
у обзир политичке, економске, друштвене и културне услове у свакој земљи и циљеве
кривичног правосуђа сваке земље.

Приликом примене правила, државе чланице ће настојати да обезбеде
одговарајући баланс између права преступника, права жртава, као и бриге државе и
друштва за јавну безбедност и превенцију криминалитета. Државе чланице ће
развијати неинституционалне мере у оквиру својих правних система, чиме се смањује
коришћење затвора и рационализује кривично-правну политику, узимајући у обзир
поштовање људских права, основе социјалне правде и рехабилитационих потреба
извршилаца кривичних дела.

У циљу остваривања сврхе Правила државе треба да у оквиру правних система
што више развијају систем алтернативних кривичних санкција, како би се кад год је то
могуће, избегао формални кривичноправни систем. Правила ће се примењивати без
41

Видети више United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh
Guidelines), http://www.un.org/documents/ga/res/45/a45r112.htm, приступ 17.07.2013
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икакве дискриминације на основу расе, боје, пола, старости, језика, вероисповести,
политичког или другог мишљења, националног или друштвеног порекла, имовине,
рођења или других околности. Од нарочите важности за примену Правила је и
заштитна клаузула која предвиђа да се ништа у Правилима неће тумачити на начин
супротан актима међународне заједнице који одређују заштиту људских права
осуђеника.

У делу Правила под насловом „Фаза суђења и изрицање пресуде“, наведено је
између осталог да суд треба да прикупи податке о социјалном статусу малолетника:
соијалне податке о преступнику, врсту извршених кривичних дела и информације и
препоруке релевантне за доношење одлуке. Предвиђено је да суд приликом избора
алтернативне кривичне санкције треба да узме у обзир потребе преступника за
рехабилитацијом, заштиту друштва и интересе жртве. Орган који доноси пресуду може
одредити неку од следећих алтернативних мера:
1. опомена укор или упозорење;
2. условно пуштање на слободу;
3. статусне казне;
4. економске санкције и новчане казне;
5. заплењивање или налог о одузимању;
6. условна или одложена казна;
7. условна осуда и судски надзор;
8. налог о раду у заједници;
9. упућивање у дисциплински дневни центар;
10. кућни притвор;
11. други облици неинституционалног тртамана;
12. комбинације неких од наведених мера;

Третман зависи од бројних околности пре свега оних везаних за личност
учиниоца (интелигенција, склоност, навике и сл.) и извршено кривично дело (врста и
тежина). Третман спроводе стручњаци одговарајућег образовног профила и искуства, а
за сваког осуђеника се отвара посебан персонални досије.

Ширење и примена неинституционалних казнених мера могуће је једино
уколико се редовно истражује проблем, анализирају подаци и успостављају везе
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између служби одговорних за алтернативне казнене мере и других грана у систему
кривичног правосуђа.42 Иако се у тексту Правила малолетни делинквенти изричито не
помињу, природи савременог малолетничког кривичног правосуђа и сврси коју оно
треба да оствари кроз ресоцијализацију и реинтеграцију малолетника у сукобу са
законом у много већој мери одговара примена алтернативних кривичних санкција него
ретрибутивног кривичноправног система који је иначе карактеристичан за пунолетна
лица.

И на нивоу регионалних организација последњих година су усвојени бројни
међународни правни акти од значаја за кривичноправни положај малолетника. Међу
њима свакако су најбројнији акти Европске уније. Имајући у виду статус кандидата
Србије и тежњу да у будућности буде део Европске уније и када је реч о
малолетничком

кривичном

законодавству,

посебну

пажњу

треба

посветити

легислативи ЕУ. Један од најзначајнијих аката ЕУ у овој области права је Резолуција
Европског парламента о малолетничкој делинквенцији и улози жена, породице и
друштва у њеном сузбијању усвојена још 2007. године. Потреба за доношењем једног
оваквог правног акта, њена сврха и циљеви

дефинисани су на самом почетку

Резолуције, где се наводи да је малолетничка делинквенција много опаснија од
делинквенције пунолетних лица јер погађа младе особе током њиховог најранијег
развоја и да рани прекид школовања често погодује њеном појављивању. Европска и
друга међународна истраживања показују да је делинквенција малолетника у
алармантном порасту, нарочито у последње две деценије. Нарочито је истакнуто да
малолетници почињу са извршењем кривичних дела јако рано, чак и на узрасту испод
13 година, као и да је изражена њихова бруталност приликом извршења кривичних
дела. У циљу сузбијања малолетничке делинквенције је и донета поменута Резолуција
јер се овај циљ, по оцени Европског парламента може постићи једино доношењем
интегрисане стратегије на нивоу Европске уније и на нивоу држава чланица, која би
почивала на три основна принципа: превенција, вансудске и судске мере и социјална
инклузија свих младих људи.43 Циљ Резолуције је проналажење начина за успешну
борбу против малолетничке делинквенције, с тим што казна лишења слободе
42

Константиновић-Вилић С., Костић М., Пенологија, op.cit., стр. 286. О наведеном правном документу
више информација се може наћи United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures,
доступно на http://www1.umn.edu/humanrts/instree/i6unsmr.htm, приступ 17.07.2013.
43
Више o самој Резолуцији, њеним циљевима и мерама за њено спровођење, као и њеном садржају
видети на адреси http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5430632, приступ 18.07.2013.
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представља последње средство у тој борби и изриче се само онда када је заиста и
неопходна. Мере за имплементацију Резолуције о о малолетничкој делинквенцији и
улози жена, породице и друштва у њеном сузбијању се могу класификовати у две
групе- мере које треба да предузму државе чланице у циљу и оне које су део
јединствене стратегије за борбу против ове негативне појаве.

У прву групу мера спадају, пре свега оснивање, јединственог и интегрисаног
школског система који треба да помогне младима да још у периоду најранијег
детињства усвоје оне друштвене вредности и обрасце понашања који ће их удаљити од
предузимања било ког облика кажњивих радњи. Посебно је истакнуто да активност
држава чланица треба бити усмерена на смањење социјалне искључености и
сиромаштва, посебно сиромаштва деце. Наглашена је и потреба да породица и
васпитачи треба да младима, још од најранијег доба, преносе позитивне друштвене
вредности. Породица има посебну улогу у свим фазама борбе против малолетничке
делинквенције. Државе чланице морају развити програме за помоћ родитељима. Њима
се мора обезбедити право на једногодишње одсуство са посла у циљу неге детета (што
има велики значај на његов емоционални развој). Истакнут је и посебан значај школе и
школских заједница у формирању карактера деце и адолесцената. Ако образовни
систем не успе да обезбеди адекватне начине за помоћ младима, две основне
карактеристике данашњих школа, мултикултурализам и повећање разлике између
друштвених слојева, могу довести до појаве насиља у школама. Образовне власти би
требало да издају смернице за ненасилно решавање конфликата, у који процес би били
укључени ученици, родитељи наставници, као и представници локалних власти.

Даље се наводи да морају постојати посебни програми за обуку наставника за
спровођење образовног процеса у хетерогеним одељењима. Ученицима се мора
обезбедити одговарајућа помоћ и подршка од стране стручних лица (криминолога,
психолога, социјалних радника) што је посебно важно када је реч о ученицима који су
на неки начин дошли у сукоб са законом. Предлаже се именовање омбудсмана који би
се бавио заштитом од дискриминације малолетних делинквената и представљао спону
између школа и друштвене заједнице и тако активно учествовао у процесу сузбијања
малолетничке делинквенције. Неопходна је и стриктна примена права Европске уније и
закона држава чланица када је реч о спречавању негативног утицаја медија на
малолетнике што, између осталог, укључује и забрану емитовања сцена насиља у
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одређеном периоду дана. Истакнута је и улога јавних информационалних сервиса у
подизању свести јавног мњења о штетности и друштвеној погубности насиља и уопште
малолетничке делинквенције. Од држава чланица ЕУ је захтевано да пронађу
механизме за примену алтернативних облика кажњавања (супститута казни) за
малолетнике уместо казне малолетничког затвора као и активнија улога родитеља
малолетних делинквената у процесу изрицања кривичних санкција. Коначно, од
држава чланица се захтева да издвоје значајнија финансијска средства за
имплементацију пројеката посвећених сузбијању малолетничке делинквенције.

У другу групу мера за имплементацију Резолуције спадају оне које су део
јединствене стратегије за борбу против малолетничке делинквенције на нивоу ЕУ.
Државе чланице треба да у сарадњи са Европском комисијом израде минималне
стандарде за сузбијање малолетничке делинквенције који би почивали на три основна
принципа: превенција, вансудске и судске мере и социјална инклузија, реинтеграција и
рехабилитација малолетних делинквената. Парламент је такође затражио од Европске
комисије да изради јединствене статистичке критеријуме за праћење стопе
малолетничке делинквенције у свим држава чланицама ЕУ. Дефинисана су два основна
правца јединствене европске стратегије за сузбијање малолетничке делинквенције и то:
стварање јединственог буџета на нивоу ЕУ из кога би се финансирали заједнички
пројекти држава чланица на пољу борбе против малолетничке делинквенције и
објављивање редовних извештаја Европске комисије о њеној распрострањености, што
укључује и стварање центра изузетних вредности који би био посвећен примени
најбољих могућих практичних решења за сузбијање малолетничке делинквенције,
имајући у виду искуства полиције, тужилаштва и правосудних органа. Резолуција
Европског парламента о малолетничкој делинквенцији, улози, жена, породице и
друштва у њеном сузбијању (2007/2011 (INI)) има посредан значај за Републику
Србију, будући да наша земља још увек није постала чланица ЕУ. Ипак, низ
конкретних и

корисних мера за сузбијање малолетничке делинквенције која она

предвиђа и о којима је било речи у овом делу рада, свакако представљају добар
механизам борбе против ове негативне друштвене појаве. Проучавање легислативе ЕУ
је од непроценљивог значаја за процес хармонизације правног система Србије са
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правним системом ЕУ, што је неопходан предуслов за пуноправно чланство наше
земље у овој европској организацији.44

Смернице Комитета министара Савета Европе о правосуђу по мери детета
(усвојио Комитет Министара 17. новембра 2010. на 1098-тој седници Заменика
министара ) – верзија од 31 маја 2011. године се баве питањем места и улоге,
мишљења, права и потреба детета у судским поступцима и поступцима који су њихова
алтернатива. Смернице би требало примењивати у свим случајевима где деца, из било
ког разлога и у било ком својству, могу доћи у контакт са неким надлежним органима
или службама које се баве спровођењем кривичног, грађанског или управног права.
Циљ смерница је да обезбеде да у сваком таквом поступку, сва права деце, поред
осталих право детета да буде обавештено, право на заступника, на партиципацију и
заштиту,

буду у потпуности поштована уз дужно уважавање нивоа зрелости и

разумевања детета и околности везаних за конкретан случај. Поштовање дечијих права
не би требало да угрожава права других страна у поступку. Смернице су израђене на
постојећим принципима утканим у инструменте поменуте у преамбули и обичајном
праву Европског суда за људска права. Ови принципи су даље обрађени треба их
примењивати на сва поглавља ових смерница Смернице су подељене у неколико
делова: домети и циљ, дефиниције, основни циљеви, партиципација, најбољи интереси
детета, достојанство, заштита од дискриминације, владавина права, правосуђе по мери
детета пре, за време и након судског поступка, заштита приватног и породичног
живота,

безбедност

(посебне

превентивне

мере),

обука

стручних

лица,

мултидисциплинарни приступ, лишавање слободе, правосуђе по мери детета пре
судског поступка, деца и полиција, правосуђе по мери детета током судског процеса,
приступ суду и судском поступку, правна помоћ и заступање, право да буде саслушано
и изрази своје мишљење, избегавати непотребна кашњења, организација поступака,
окружење и језик по мери детета, сведочење/давање исказа деце, правосуђе по мери
детета након судских поступака, промовисање других активности по мери детета,
мониторинг и процена. Ове смернице представљају директан одговор Савета Европе на
Резолуцију бр.2 о правосуђу по мери детета, усвојену на 28. Конференцији европских
министара правде (Ланзароте, 25-26. октобар 2007.), којом се траже конкретне
44

Мирић, Ф.,Резолуција Европског парламента (2007/2011(ИНИ)) о малолетничкој делинквенцији, У:
Европско законодавство., Београд, Институт за међународну политику и привреду, 2011, бр. 37-38, 2011,
стр. 90-95.
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смернице у тој области за државе чланице. Комитет министара је стога, наложио да
четири тела Савета Европе припреме смернице о правосуђу по мери детета

са

предлозима решења како би се државама чланицама помогло да успоставе правосудне
системе који ће одговорити специфичним потребама деце, у смислу да се деци
обезбеди ефикасан и адекватан приступ правди и поступање у правосуђу, у свим
његовим сегментима –грађанском, административном и кривичном.

Сагледавајући ово питање из свих углова, Савет Европе је усвојио јединствени
иновативни приступ, повезивањем три своја главна међувладина комитета који се баве
грађанским и управним правом (Европски комитет за правну сарадњу - CDCJ),
кривично право (Европски комитет за питања криминала - CDPC), општа људска права
(Надзорни комитет за људска права - CDDH), и Европска комисија за ефикасно
правосуђе (CEPEJ). Смернице су такође сачињене у тесној сарадњи са програмом
"Градити Европу за децу и са њима", где је правосуђе по мери детета један од камена
темељаца стратегије Савета Европе о правима деце за период 2009-2011.

Савет Европе је започео рад на овом питању 2008. године припремом четири
ескпертска извештаја са проценом изазова и препрека на које наилазе деца у приступу
правосуђу на националном нивоу у свим секторима правосудног система. Ови
извештаји су представљени и коришћени као основа за дискусије на конференцијама
Савета Европе на високом нивоу одржаним у оквиру шведског председавања Комитету
министара, "Изградити Европу за децу и са њима – у правцу стратегије за 2009-2011.",
у Стокхолму, у периоду 8-10. септембара 2008. године и шпанског председавања
Комитету минситара "Заштита деце у европском правосудном систему", Толедо, 12-13
марта 2009. године. Налази изнети у извештајима и закључци ових конференција су
трасирали пут за израду нацрта смерница и обезбедили драгоцен материјал за Групу
експерата за правосуђе по мери детета (CJ-S-CH) која је формирана за припрему
смерница у 2009-2010. години. Смернице представљају необавезујући инструмент. И
док се у овим смерницама реч „треба“ често користи на местима где су релевантни
принципи преузети из обавезујућих правних инструмената, било да се ради о
инструменту Савета Европе или другом међународном инструменту, употреба
кондиционог „треба“ се не сме тумачити као да се тиме умањује правни ефекат
обавезујећег инструмента о коме је реч.
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Смернице се базирају на постојећим међународним, европским и националним
стандардима. Најбољи интереси детета су његова идеја водиља, обзиром да оне воде
рачуна о основним принципима утврђеним у у Европској конвенцији о људским
правима и обичајном праву Суда и Конвенције Уједињених нација о правима детета у
вези са тим. Смернице промовишу и штите, поред осталог, право деце да буду
обавештена, да имају заступника и право на партиципацију у судским и вансудским
поступцима и дају место и реч деци у правосуђу у свим фазама поступака. Као
практично средство, оне такође представљају добру праксу и предлажу практична
решења за кориговање правних недоследности и празнина. Помињу се, на пример
специфичне технике слушања детета (укључујући и саслушање у судници). Смернице
нису само декларација принципа, већ теже да постану практични водич за спровођење
и унапређење међународно договорених и обавезујућих стандарда. У складу са
мандатом CJ-S-CH, текст Смерница је структуиран око различитих принципа који се
примењују пре, за време и након поступака. Пажња држава чланица Савета Европе које
разматрају израду закона о деци у судским и вансудским поступцима је усмерена на
релевантне принципе, стандарде и потврђену добру праксу који су наведене у
Смерницама.45
У овом делу рада нисмо имали намеру да изложимо све међународноправне
акте релевантне за малолетничку делинквенцију јер би то у великој мери превазишло
обим и карактер овог рада, већ да укажемо само на оне најзначајније које утичу на
креирање

мера

најзначајнијих

за

сузбијање

међународних

малолетничке
аката

делинквенције.

релевантних

за

Изнета

сузбијање

анализа

малолетничке

делинквенције указује да су се овим питањем бавиле најзначајније и најутицајније
међународне организације, како универзалне тако и регионалне. Иако је углавном реч о
необавезујућим правним актима (смерницама и препорукама), који имају плански и
програмски карактер, они су ипак значајни јер указују на тежњу за креирањем
јединствене политике у циљу предузимања мера за сузбијање малолетничке
делинквенције. Усвајање и примена решења садржаних у овим актима су од
несумњивог значаја за Републику Србију у процесу хармонизација њеног права са
правом ЕУ.
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„Смернице о правосуђу по мери детета“, документ у целини преузет са сајта Concil of Europe „Child
friendly justice” www.coe.int/childjustice, приступ 26.07.2013.
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б) Кривичноправни положај малолетника у Србији
Кривичноправни положај малолетника у нашем праву се може пратити кроз
историју.46 Развој кривичноправног положаја малолетника у Србији кроз историју
описује Костић, М., наводећи да је тек од друге половине XIX века, у Србији је донет
закон којим се по први пут прецизно издваја категорија малолетних учинилаца
кривичних дела. Допуном Казнителног закона за поаре и крађе из маја 1847. године
најпре је било одређено да се старије малолетно лице, ("малолетно но дорасло"),
кажњава четвртином или половином прописане телесне казне, а затим је, те исте
године, унутар саме категорије малолетника направљена разлика у кажњавању
"недораслих" учинилаца и малолетника. "Недорасло лице" испод 14 година има се
предати родитељима, старатељу, учитељу или газди да га ови казне; млађи
малолетници (од 14-16 година старости) уместо смрћу или мртвом шибом кажњавају
се бојем штаповима, камџијама или рогозом, а старији малолетници (изнад 16 година)
поштеђени су смртне казне и уместо ње кажњавају се шибом или робијом од шест до
девет година (ако су телесно слаби да шибу поднесу). Одредбе о малолетним
учиниоцима Закона за поаре и крађе проширене су 2. септембра 1850. године на
кажњавање малолетних хајдука, јатака, а од 31. јануара 1853. године и на све
малолетне учиниоце било којег кривичног дела. Према Полицијској уредби из 1850.
године и Закону о замени телесних казни из 1853. године за замењивање телесних
казни малолетним осуђеницима била су дата посебна правила.
Потпун и систематизован кривични законик Србија доноси 1860. године под
називом Криминални (Казнителни) законик за Књажевство Србију. У Законику је
узраст учинилаца кривичних дела доведен у непосредну везу са њиховом кривичном
одговорношћу, тако да је малолетство била околност која је искључивала
урачунљивост, па самим тим кривичну одговорност. У категорију кривично
неодговорних за злочине и преступе законодавац је уврстио учиниоце који "немају
пуни дванаест година", као и оне који би имали пуни дванаест година али још не би
навршили шеснаесту годину, а доказало би се да су "без разбора учинили злочинство
или преступленије". Ако су учиниоци били у узрасту од 12-16 година и кривично дело
учинили "с разбором", малолетство се обавезно узимало као ублажавајућа околност, па
46

О положају малолетника у кривичном праву Србије кроз историју видети и Авдић, С., Историјскоправни поглед на развој малолетничког кривичног законодавства код нас, Новопазарски зборник, 2010,
бр.33, стр. 355-367.
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се уместо смртне казне или робије изрицао затвор до десет година, а код преступа
највише половина оне казне "на коју би се осудили да су старији".За учиниоце до
навршене 21. године живота Законик прећутно узима да не поседују сва она психичка
својства неопходна за пуну способност свести о сопственим делима. Кривац тога
узраста има се казнити са највише две трећине казне прописане за учињено дело, а
уместо на смртну казну, обавезно ће се осуђивати на робију или заточење. За учињене
иступе, пак, деца до навршене дванаесте године "предаваће се родитељима или
туторима да иј казне", а ђаци – "њиовим учитељима или професорима, да иј ови сходно
школским законима казне".
На територији Краљевине Далмације, Хрватске и Славоније примењивао се
Казнени закон о злочинима, преступима и прекршајима од 27. марта 1852. године. У
злочин се није убрајао чин или пропуст учиниоца ако "он не буде још навршио 14
година вијека свога" (гл. I, чл. 2., ст. д.). Олакшавајућа околност код учињеног злочина
била је "када учинитељ не буде још навршио двадесете године вијека свога". Деца до
навршене десете године која изврше неку кажњиву радњу (преступ или прекршај)
"оставит се имају једино кажњењу домаћем". У узрасту од навршене једанаесте до
навршене четрнаесте године за сва учињена дела која се "само зарад недораслости
учинитеља не убрајају за злочинства" (чл. 2, ст. д) учиниоци се кажњавају као за
прекршај. Овај Законик био је примењиван на територији Словеније и Далмације, док
је у Војводини и Међумурју био на снази V Законски чланак из 1878. године (Казнени
закон о злочинствима и преступима). У БиХ је био на снази Казнени закон о
злочинствима и преступима од 26. јуна 1879. године. Црна Гора је донела свој
Кривични законик за Краљевину Црну Гору 23. фебруара 1906. године, према чијим
одредбама је постојала кривична неодговорност за особе које нису навршиле дванаесту
годину живота (чл. 55).
Аустријско казнено законодавство важило је у Хрватској са Далмацијом, у
Словенији и са мањим изменама у БиХ, док је Кривични законик Краљевине Црне
Горе представљао скоро верну копију српског Казненог законика. Године 1879.
измењене су неке одредбе аустријског КЗ Основом новога казненог закона о
злочинствих и преступцих за Краљевину Хрватску и Славонију (тзв. Деренчинова
Основа). "Основом" је прописана апсолутна кривична неодговорност особа млађих од
дванаест година. За малолетнике између дванаест и шеснаест година живота предвиђа
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се могућност кривичног прогона само ако су дозрели "до спознања кажњивости
почињених дјела".
Кривични законик Краљевине Југославије из 1929. године је све учиниоце
кривичних дела до навршене двадесет и прве године живота, када наступа
кривичноправно пунолетство, делио у неколико категорија. Незрелост за кажњавање
била је апсолутне и релативне природе. Апсолутна незрелост се односила на децу до
навршене четрнаесте године живота јер она нису у стању да схвате природу и значај
противправности. Другу категорију, за коју је важила релативна незрелост за
кажњавање, сачињавали су малолетници између четрнаесте и седамнаесте године
живота који нису у стању озбиљно да схвате природу и значај противправности и
"према том схватању да раде". Незрелост се код деце сматрала се посебним, личним
основом искључења виности, код малолетника основом начелног искључења казне и
специјалног поступања по нарочитим прописима кривичног закона (чл. 26-29). Деца
учиниоци кривичних дела нису могла бити кажњена за учињено дело. Ако се утврди да
дете "није напуштено или морално покварено", оно је било предавано родитељима,
старатељу или школским властима "да га по свом нахођењу дисциплински казне, да се
о њему старају и над њим воде надзор" (чл. 26. ст. 2). У случају да је дете било
напуштено или морално покварено, оно је предавано заводу за васпитање или подесној
породици, где је остајало све док се не поправи, а најдуже до своје седамнаесте године
(чл. 26. ст. 3). Под одређеним претпоставкама, васпитне мере су се могле применити
само према млађим малолетницима. Једино је ова узрастна категорија учинилаца могла
да избегне казну и то ако "нису могли схватити природу и значај свога дела или према
томе схватању да раде" и то у случајевима када су били релативно неспособни за
урачунљивост. Код учинилаца кривичних дела ове старосне категорије могла је
постојати релативна способност за урачунљивост "ако је тако зрео да је могао да
схвати природу и значај кривичног дела и према том схватању да ради". Ни такав
малолетник се није кажњавао, али је Закон против њега ипак прописивао нешто
строжије мере. Старији малолетници су сматрани апсолутно способним да буду
кривично одговорни. Законом је било предвиђено да се са њима поступа блаже него са
пунолетним учиниоцима кривичних дела и у складу са тим примењиван је систем
блажих казни по изричитим правилима Закона.
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Према општем делу Кривичног законика из 1947. године било је предвиђено да
учиниоци млађи од четрнаест година нису кривично одговорни за учињено дело и били
су предавани родитељима или органима старатељства ради примене васпитних мера
или упућивања у завод за васпитање. За малолетне делинквенте у узрасту од четранест
до осамнаест година сматрало се да су кривично одговорни ако су могли да схвате
значај дела и управљају својим поступцима. Њима су се за учињено дело изрицале
казне, али им се није могла изрећи смртна казна и казна лишења слободе са принудним
радом у доживотном трајању. При изрицању осталих казни, малолетство учиниоца
представало је олакшавајућу околност.
Тежња ка широј примени васпитних мера према малолетним делинквентима
дошла је још више до изражаја у Кривичном закону из 1951. године. Овај Закон
задржао је поделу малолетника на кривично одговорне и кривично неодговорне.
Најзначајније промене у положају малолетних делинквената у нашем
кривичном праву извршене су Законом о изменама и допунама Кривичног законика из
1959. године. Малолетном делинквенту више се нису могле изрећи казне које се
примењују према пунолетним делинквентима. Васпитна мера је основна кривична
санкција за малолетнике. Број васпитних мера је повећан и оне су сврстане у три
основне групе: дисциплинске васпитне мере, васпитне мере појачаног надзора и
заводске васпитне мере. Предвиђена је посебна казна, малолетнички затвор, која се под
одређеним условима може изрећи малолетном делинквенту у узрасту од шеснаест до
осамнаест година. Тада је први пут створена законска могућност да се васпитне мере,
под одређеним условима, могу изрећи пунолетним делинквентима. У нашем
законодавству је од тога тренутка прихваћен заштитнички (welfare) модел
кривичноправног положаја малолетника, који је иначе, до скора, био владајући у
већини европских и ваневропских земаља.47

Кривично-правни положај малолетних извршиоца кривичних дела у великој
мери одсликава њихов специфичан положај у савременом кривичном праву и он је у
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Костић М., Поглед на историју развитка кривичноправне заштите и одговорности детета код нас,
Пешчаник, Ниш, Историјски архив града Ниша, 2004, бр. 2, стр. 135-149. У раду се применом упоредно
историјске методе систематски приказује генеза кривичноправног положаја малолетника у Србији, што
је од посебне важности за стварање јасне представе о правном положају малолетника у прошлости,
имајући у виду одредбе тада важећих закона.
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позитивном малолетничком кривичном праву Србије одређен Законом о малолетним
учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица (у даљем
тексту: ЗМ).48 Тај специфичан кривичноправни положај малолетних учиниоца
кривичних дела је нарочито уочљив у систему кривичних санкција које се могу изрећи
малолетним учиниоцима кривичних дела (шира примена диверзионих мера-посебних
обавеза и васпитних налога, јасно изражена интенција законодавца да сузи примену
заводских васпитних мера само на најнужнију меру, што је потврђено и бројном
судском праксом која потврђује став да заводске мере, као најтежи облик васпитних
мера, треба изрицати само у случајевима када је неопходно трајније издвајање
малолетника из средине у којој живи и када примена блажих васпитних мера није дала
очекиване резултате. То значи да у примени васпитних мера треба ићи степенасто-од
најлакшиих (мера усмеравања и упозорења- укор и посебне обавезе) до најтежих
(заводске васпитние мера), с тим што казна малолетничког затвора, као једина казна
која се може изрећи малолетнику за извршено кривично дело (и то не сваком, већ само
старијем), има карактер изузетка и њена примена је увек факултативна.

Специфичност кривичноправног статуса малолетника се према мишљењу
М.Шкулића и И. Стевановић, испољава кроз четири битна сегмента: питање кривичне
одговорности, надлежнoсти органа који поступају и одлучују, поступка који они
примењују и кривичних санкција које се изричу малолетним извршиоцима кривичних
дела.49 Малолетничко кривично право се последњих година све више осамостаљује као
засебна

грана

кривичног

права

са

својим

специфичним

карактеристикама.

Кривичноправне одредбе се не односе на лице које у време извршења кривичног дела
није навршило 14 година (члан 2. ЗМ). Таква лица се називају деца и она нису активни
субјекти кривичног права. Према њима је у потпуности искључена примена кривичног
права, али зато подлежу примени одредби неких других грана права (породичног
права, права социјалног старања, прекршајног права и сл.).

Строго посматрано, језичким и граматичким тумачењем, појам "малолетног
учиниоца кривичног дела" није могућ јер кривичног дела нема без постојања кривице
на страни његовог учиниоца (према одређењу појма кривичног дела из члана 14. КЗ), а
48

Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица
(„Сл.гласник РС“, бр.85/05).
49
Шкулић, М., Стевановић, И., Малолетни делинквенти у Србији, Југословенски центар за права детета,
Београд, 1999., стр.10.

37

појам кривице је неспојив (инкопатибилан) с појмом

детета па чак и с појмом

малолетника. Стога и сам закон употребљава прилично

немушту формулацију

"малолетник који је извршио противправно дело које је у закону предвиђено као
кривично дело. И даље, искључено је постојање и утврђивање кривице малолетних
учинилаца кривичних дела.

Малолетничко кривично право као заокружени

систем кривичноправних

прописа, који се примењују према малолетним учиниоцима кривичних дела је лишен
бројних појмова и института које иначе познаје кривично право и који се примењују
према пунолетним

лицима као што су: кривица,

казна, казнени и ретрибутивни

систем, сразмерност казне степену опасности учиниоца и тежине учињеног кривичног
дела, одмеравање казне за дела у стицају.

Систем малолетничког кривичног права треба да буде подређен криминалнополитичким циљевима – а то је васпитање малолетног учиниоца кривичног дела и
његово преваспитање. На тај начин је истакнут специјално превентивни карактер
ове гране права чиме је напуштен његов дотадашњи "терапеутски"

карактер. У

теорији се стога, истиче да су малолетничке кривичне санкције у првом реду мере
помоћи, мере социјализације са што мање елемената принуде, ограничења права и
слободе и репресије,

а све више мере помоћи, бриге, надзора и отклањања и

предупређивања сметњи и услова за њихов нормалан и несметан развој и сазревање.

Д. Јовашевић, анализира кривичне санкције према малолетницима и узимајући
у обзир њихов међународноправни аспект, наводи да међу кривичним санкцијама
према малолетним учиниоцима кривичних дела примат имају васпитне мере над
казном која представља изузетак изражен у примени малолетничког затвора. Закон
познаје девет васпитних мера које се могу систематизовати у три групе: 1) мере
упозорења и усмеравања, (које су у Републици Србији замениле некадашње
дисциплинске мере), 2) мере појачаног надзора и 3) заводске мере. Малолетничким
затвором може се казнити само изузетно старији малолетник ако је извршио тешко
кривично дело за које је предвиђена казна затвора преко пет година. Дакле, васпитне
мере су најчешћи облик реаговања друштва према малолетним учиниоцима кривичних
дела. При томе у примени васпитних мера треба ићи постепено, степенасто. Наиме,
приоритет у примени имају блаже васпитне мере (мере упозорења и усмеравања), а тек
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потом теже васпитне мере (мере појачаног надзора и на крају заводске васпитне мере).
Примат у примени треба дати супститутима кривичних санкција, који имају карактер
неформалне санкције при чему је и таква примена сведена на најмању могућу меру.

Зато, поред и уместо кривичних санкција модерна кривична законодавства
(Немачка, Француска, Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина), познају различите
мере алтернативног карактера (супститути кривичних санкција) чија се примена
препоручује према теорији неинтервенисања, кад год је могуће избегавање кривичног
правосуђа преко скретања кривичног поступка (diversion), посебно када се ради о
багателном, епизодном, примарном, ситуационом или случајном криминалитету. То су
различите мере у виду васпитних налога, упустава, забрана или препорука чији је циљ
да се избегне или одложи вођење кривичног поступка према малолетном учиниоцу
кривичног дела50.

Законским прописима је предвиђено да у поступку извршења кривичних
санкција имају право на судску заштиту, а не на заштиту у управном спору како је то
ранијим прописима предвиђано, што је свакако боље од ранијег законског решења по
коме је била прдвиђена само управноправна заштита јер се малолетницима, на овај
начин, пружа ефикаснија заштита током извршења кривичних санкција51.

На кривичноправни положај малолетника утичу и одредбе о

надзору над

извршењем васпитних мера. Наиме, судија за малолетнике који је изрекао васпитну
меру и јавни тужилац за малолетнике врше надзор над њеном применом. У том смислу
они су дужни да прате резултате извршења васпитне мере, обилазе малолетника
смештеног у завод за малолетнике или у другој установи, врше непосредан увид и
разматрају периодичне извештаје о току извршења изречене васпитне мере.

Законом о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити
малолетних лица су посебно одређене обавезе органа старатељства који је надлежан за
поступак извршења васпитних мера ако законом није другачије одређено (чл.98).
Важно је напоменути да послове органа старатељства у нашој земљи обављају центри
50

Јовашевић,Д., Основне карактеристике новог малолетничког кривичног права Републике Србије,
Зборник Правног факултета Свеучилишта у Ријеци, в. 27, бр. 2, 2006.
51
Видети чл.97.ЗМ.
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за социјални рад. Према слову закона, орган стараељства је дужан да сваких шест
месеци суду и јавном тужиоцу за малолетнике доставља извештаје о извршењу
изречених васпитних мера. Судија може оваква извештаје захтевати и у краћим
временским периодима, а може да их захтева и од других стручних лица ако они
постоје у суду. И управа завода или друге установе у којој је малолетник смештен је
дужна да овакве извештаје суду и јавном тужиоцу за малолетнике доставља једном у
шест месеци, с тим што надлежни органи могу захтевати да им се овакви извештаји
достављају у краћем временском периоду (чл.84.ЗМ).

Одредбе ЗМ посебно регулишу и питање постпеналне помоћи малолетнику
након издржане кривичне санкције. И овде је потенцирана улога органа старатељства.
Овај

орган

за

све

време

трајања

извршења

изречених

васпитних

мера

институционалног карактера је дужан да одржава сталну везу и сарадњу не само са
институцијом у којој се малолетник налази већ и са његовом породицом како би се она
припремила и оспособила за враћање малолетника у ранију социјалну средину и
његово укључивање у нормалан живот и друштвено корисне активности (чл.147-149.
ЗМ). Од примене ових одредби често зависи и остваривање принципа ресоцијализације
и реинтеграција малолетника у друштвену средину у свом пуном обиму, због чега су
оне од изузетног значаја.

Осим на малолетна лица узраста од 14 до 18 године одредбе ЗМ се могу
применити и на млађа пунолетна лица. То су лица која су у време извршења кривичног
дела навршила 18, али у време суђења нису навршила 21. годину живота. Пунолетном
лицу које је навршило двадесет једну годину не може се судити за кривично дело које
је учинило као млађи малолетник (чл.40.ст.1.ЗМ). Ова одредба управо има за циљ да
пунолетним лицима омогући интеграцију у друштво и услове за друштвено користан
живот, што се према нашем мишљењу, може оценити као позитивно.
Пунолетном лицу које је кривично дело учинило као малолетник, а у време
суђења није навршило двадесет једну годину, може се изрећи одговарајућа васпитна
мера (посебне обавезе, мера појачаног надзора од стране органа старатељства или мера
упућивања у васпитно-поправни дом), а из разлога предвиђених у

28. ЗМ, казна

малолетничког затвора. При оцени да ли ће и коју од ових санкција изрећи, суд ће
узети у обзир све околности случаја, а нарочито тежину учињеног дела, време које је
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протекло од његовог извршења, својства личности, владање учиниоца, као и сврху коју
треба постићи овом санкцијом. Изузетно од одредбе става 2. овог члана, пунолетном
лицу које је у време суђења навршило двадесет једну годину, суд може, уместо
малолетничког затвора, изрећи затвор или условну осуду. Казна затвора, изречена у
овом случају, има у погледу рехабилитације, застарелости, условног отпуста и правних
последица осуде исто правно дејство као и казна малолетничког затвора. Пунолетним
лицима наведеним у ст. 2. и 3. овог члана уз изречену санкцију може се изрећи
одговарајућа мера безбедности под условима предвиђеним овим законом (чл.40.ст.2,3 и
4. ЗМ).
Учиниоцу који је као пунолетан извршио кривично дело, а у време суђења није
навршио двадесет једну годину, суд може изрећи било коју меру посебних обавеза,
меру појачаног надзора од стране органа старатељства или меру упућивања у
васпитно-поправни дом ако се, с обзиром на обележја његове личности и околности
под којима је дело учинио, може очекивати да ће се овим васпитним мерама постићи
сврха која би се остварила изрицањем казне. Млађем пунолетном лицу коме је
изречена васпитна мера суд може, под условима предвиђеним овим законом, изрећи
одговарајућу меру безбедности (чл.41.ЗМ).
Већ из овог кратког прегледа кривичноправног положаја малолетника у светлу
позитивноправних законских решења у Републици Србији се може са сигурношћу
закључити да су она усмерена на стварање услова за ресоцијализацију малолетника
који се у неком тренутку свог одрастања и сазревања оглушио о правне и друштвене
норме и извршио неко кривично дело. Из чињенице да примат у изрицању имају
васпитне мере и то пре свих

оне ванинституционалног карактера и да је казна

малолетничког затвора једина казна која се може изрећи малолетнику и увек је
факултативног карактера, произилази закључак да је наше савремено малолетничко
кривично законодавство у великој мери усмерено ка томе да се ресоцијализација
малолетних делинквената постиже примено нерепресивним методама уз садејство
бројних државних органа међу којима суд, јавни тужилац за малолетнике и орган
старатељства имају водећу улогу. У прилог оваквој тврдњи иде и постојање бројних
диверзионих модела који, као што је већ речено, имају за циљ да се за лакша кривична
дела према малолетнику кривични поступак уопште ни не покреће или ако је већ
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покренут да се обустави. Овде се мисли на васпитне налоге који сами по себи не
представљају кривичне санкције у правом смислу речи, већ њихове супституте.

Треба истаћи да се савремене тенденције у малолетничком кривичном праву
одржавају и на лексику норми малолетничког кривичног законодавства. Када је реч о
малолетничком кривичном законодавству, уочавају се норме које у свом саставу имају
само диспозицију. Овакве норме се најчешће срећу код описа обавеза државних органа
у кривичном поступку према малолетним учиниоцима кривичних дела и у поступку
кривичноправне заштите малолетних лица. Ово илуструје и следећа правна норма:
„Орган старатељства брине се о школовању малолетника, његовом запослењу,
одвајању из средине која на њега штетно утиче, потребном лечењу и сређивању
прилика у којима живи.“52 Ове норме су декларативног карактера.

Овде је важно истаћи још једну специфичност малолетничког кривичног
законодавства у односу на кривично законодавство које се примењује према
пунолетним учиниоцима кривичних дела. Она произилази пре свега из законског
одређења појма кривичног дела садржаног у чл.14.ст.1. КЗ по коме је кривично дело
оно дело које је законом предвиђено као кривично дело, које је противправно и које је
скривљено. Скривљеност дела је општи субјективни елемент кривичног дела.
Напуштена је објективна и прихваћена објективно-субјективна концепција кривичног
дела, по којој је и само постојање дела везано за кривицу учиниоца. Тумачењем
одредаба по принципу argumentum a contrario, произилазило би да нема кривичног дела
ако је његова законска обележја остварило лице које се по овом закону не сматра
кривим.53

Као што је већ истакнуто, директна последица прихватања овакве концепције
приликом одређивања појма кривичног дела се уочава и у малолетничком кривичном
законодавству. Наиме, уколико се као учиниоци дела које у себи садржи сва законска
обележја кривичног дела јаве деца (лица која у време извршења противпраног дела
нису навршила 14 година живота) не може се говорити о постојању кривичног дела јер
на страни учиниоца нема кривице као његовог општег субјективног елемента, већ је
52

Чл.17.ст.3. ЗМ.
Лазаревић Љ., Коментар Кривичног Законика Републике Србије, Савремена администрација, Београд,
2006, стр.37.
53
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тада реч о „противправном делу које је у закону предвиђено као кривично дело“. Ово
ограничење је садржаби у чл.2.ЗМ и из њега се може закључити да је наш законодавац
деци дао посебан положај у систему кривичног законодавства. Исти је случај са
одредбама малолетничког и извршног кривичног права. О кривичнопроцесном
положају малолетника у савременом српском малолетничком кривичном праву и о
извршењу кривичних санкција према малолетницима ће бити више речи у наставку
рада.

1.1.2. Кривично-процесни положај малолетника

Када се говори о кривично-процесном положају малолетника, корисно је
подсетити се општих задатка кривичног процесног права као гране позитивног права
јер се у оквиру њега и одређује специфични процесни положај који малолетни
извршиоци кривичних дела имају у нашем праву. „Задатак кривичног процесног права
као гране законодавства је расветљење и решење кривичне ствари, као основног и
главног предмета, као и решење претходних правних питања, имовинскоправног
захтева и трошкова кривичног поступка као споредног предмета кривичног процесног
права. Расветљење и решење кривичне ствари и ових других питања истовремено
представља остварење кривичноправног захтева државе на кажњавање, чиме се у
крајњој линији постиже и кривичноправна заштита друштва-државе од криминалитета.
Садржински посматрано, расветљење и решење кривичне ствари као главног предмета
представља чињенично и правно оформљење те ствари, које се остварује делатношћу
кривичнопроцесних субјеката у кривичном поступку. Конкретније, чињенично и
правно оформљење кривичноправне ствари постиже се извођењем одређених законом
предвиђених и уређених кривичнопроцесних радњи од стране овлашћених субјеката,
ради утврђивања правно релевантних чињеница које чине садржину кривичне ствари.
Још конкретније расветљење и решење кривичне ствари значи утврђивање да ли једно
дело представља кривично дело, ко је учинилац тога дела и да ли се према том
учиниоцу може изрећи кривична санкција.“54 Овако одређен задатак кривичног
процесног права уопште важи и за малолетничко кривично право уз неке додатне
специфичности које се односе на кривични поступак према малолетницима које се
54

Стевановић, Ч., Ђурђић, В., Кривично процесно право-процесни субјекти, процесне радње, Студентски
културни центар Ниш, Ниш, 1998, стр.36-37.
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тичу посебног кривично-процесног положаја малолетних извршилаца кривичних дела
у српском праву о чему ће у наставку рада бити више речи. У вези са описаним
задацима кривичног процесног права је и задатак криминалистике која се такође бави
техником, тактиком и методиком сузбијања малолетничког криминалитета. Задатак
криминалистике је решавање криминалних проблема. Криминални проблем се може
дефинисати као сваки безбедоносни проблем криминалног карактера.55

Као

и

код

материјалног

малолетничког

кривичног

права,

и

развој

малолетничког кривично процесног права Србије се може пратити кроз историју и оно
одсликава развој српског правног система уопште у зависности од конкретног периода
наше државно-правне историје и традиције.
Закон о кривичном поступку од 24.12.1976. године садржи одредбе којима се
посебно регулише поступак према малолетницима у глави XXVII Закона. Великим
бројем посебних одредаба установљавају се нови процесни институти или се постојећи
уређују на другачији начин, уз значајна одступања од основних процесних принципа и
форме редовног кривичног поступка. Поступак се спроводи по овим основним
одредбама, а одредбе процесног закона о редовном кривичном поступку примењују се
ако нису у супротности са посебним одредбама о поступку према малолетницима (чл.
452. ст. 1).
Особености поступка према малолетницима дају му карактер посебног
поступка, који је у складу са основном концепцијом "пружања заштите и помоћи
малолетнику". Неке од особености односе се на постојање посебног суда за
малолетнике (судија за малолетнике и веће за малолетнике), чија се активност не
завршава доношењем правноснажне судске одлуке. Суд је обавезан да врши надзор над
извршењем својих одлука. Ово је једно од најзначајнијих одступања у односу на
поступак

према

пунолетним

извршиоцима

кривичних

дела.

И

управо

ова

карактеристика малолетничког кривичног права је утицала на законодавца да одредбе
о контроли извршења малолетничких кривичних санкција уврсти у кривично-процесно
право, а не у извршно малолетничко кривично право што би се можда могло
очекивати.
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Ивановић, А., Ивановић, А., Криминалистичке процедуре, ЈУ, Виша стручна школа-Полицијска
академија, Даниловград, 2013, стр.139
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У Законику о кривичном поступку од 26. децембра 2001. године поступак према
малолетницима регулисан је одредбама главе XXIX. Дакле, и у овом Законику о
кривичном поступку одредбе о кривичнопроцесном положају малолетника су
сустематизованe у посебној глави Законика, чиме је на неки начин истакнут и посебан
положај који малолетници имају у нашем кривичном праву. Као што је већ више пута
речено, значајан корак у том правцу учињен је и доношењем Закона о малолетним
учиниоцима кривичних дела и кривичнправној заштити малолетних лица који је у
склопу реформисаног кривичног законодавства Србије ступио на снагу јануара 2006.
године, о чијем ће процесном и извршном делу бити више речи у наставку рада.56
Из

кривичног

поступка

према

малолетницима

проистиче

потреба

за

испитивањем личности и потреба малолетника. Одређивање и заступање његовог
интереса подељено је између више субјеката, без обзира на њихово формално својство
процесноправног субјекта: суда, јавног тужиоца, органа старатељства, родитеља,
браниоца. Претпоставља се да одређена ограничења у вршењу права, мотивисана
потребама заштите малолетника као личности у развоју и његовом неспособношћу да
самостално одреди сопствене интересе, задиру у саму суштину малолетникових
људских права, мењајући њихов смисао. Сматра се да су ограничења малолетникових
права двострука: због кршења објективног права и због посебних "потреба за
заштитом."57
Специфичност кривичног поступка према малолетника се уочава већ приликом
његовог покретања. Кривични поступак према малолетнику покреће се за сва кривична
дела само по захтеву јавног тужиоца за малолетнике који је стекао посебна знања из
области права детета и преступништва младих. За кривична дела за која се гони по
предлогу или приватној тужби, поступак се може покренути ако је оштећени ставио
предлог за покретање поступка надлежном јавном тужиоцу за малолетнике у року
предвиђеном у чл. 53. Законика о кривичном поступку. Ако јавни тужилац за
малолетнике не поднесе захтев за покретање поступка према малолетнику, обавестиће
о томе у року од осам дана оштећеног. Оштећени не може преузети кривично гоњење,
56

О специфичностима положаја малолетника у кривичном поступку видети више Илић, Р., Положај
малолетника у кривичном поступку, Економика, вол. 51, бр. 4 (2005), стр. 53-215.
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Наведено према раније цитираном раду Костић М., Поглед на историју развитка кривичноправне
заштите и одговорности детета код нас, Пешчаник. - Ниш : Историјски архив града Ниша, 2004, бр. 2,
стр. 135-149. Видети такође и Лазаревић Љ., Грубач М. Коментар закона о малолетним учиниоцима
кривичног дела и кривичноправној заштити малолетних лица, Београд, 2005.
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али има право да у року од осам дана од пријема обавештења јавног тужиоца за
малолетнике, а ако није обавештен, онда у року од три месеца од дана одбацивања
кривичне пријаве, односно предлога захтева да веће за малолетнике непосредно вишег
суда одлучи о покретању поступка. (чл.57.ЗМ).
За кривична дела за која је прописана казна затвора до пет година или новчана
казна јавни тужилац за малолетнике може одлучити да не захтева покретање кривичног
поступка иако постоје докази из којих произлази основана сумња да је малолетник
учинио кривично дело, ако сматра да не би било целисходно да се води поступак према
малолетнику с обзиром на природу кривичног дела и околности под којима је учињено,
ранији живот малолетника и његова лична својства. Ради утврђивања ових околности
јавни тужилац за малолетнике може затражити обавештења од родитеља, усвојиоца,
односно стараоца малолетника, других лица и установа, а кад је то потребно, може ова
лица и малолетника позвати ради непосредног обавештавања. Он може затражити
мишљење од органа старатељства о целисходности покретања поступка према
малолетнику, а може прикупљање тих податка поверити и стручном лицу (социјалном
раднику, психологу, педагогу, специјалном педагогу и др.) ако га има у јавном
тужилаштву. Ако за доношење ове одлуке треба да се испитају лична својства
малолетника, јавни тужилац за малолетнике може, у споразуму са органом
старатељства, упутити малолетника у прихватилиште за децу и омладину или у
васпитну установу, али најдуже до тридесет дана. Кад је извршење казне или васпитне
мере у току, јавни тужилац за малолетнике може одлучити да не захтева покретање
кривичног поступка за друго кривично дело малолетника, ако с обзиром на тежину тог
кривичног дела, као и на казну, односно васпитну меру која се извршава, не би имало
сврхе вођење поступка и изрицање кривичне санкције за то дело.
Кад јавни тужилац за малолетнике оцени да није целисходно да се покрене
поступак према малолетнику, обавестиће о томе, уз навођење разлога, у року од осам
дана од пријема обавештења орган старатељства и оштећеног који могу у року од осам
дана захтевати од већа за малолетнике непосредно вишег суда да одлучи о покретању
поступка у смислу члана 57. став. 3. овог закона. Такав захтев оштећени и орган
старатељства могу упутити у року од три месеца од дана одбацивања кривичне
пријаве, односно предлога оштећеног за покретање поступка, ако о непокретању
поступка нису обавештени. О непокретању поступка јавни тужилац за малолетнике ће
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обавестити и орган унутрашњих послова, ако је тај орган поднео кривичну пријаву
(чл.58.ЗМ).
Кад прикупља обавештења од малолетника, орган унутрашњих послова који
поступа у смислу члана 226. став 1, 3, 4, 5, 6. и 10. Законика о кривичном поступку,
чини то у присуству родитеља, усвојиоца, односно стараоца малолетника. Прикупљање
обавештења обавља полицајац за малолетнике. Полицајац за малолетнике је лице које
је стекло посебна знања из области права детета и преступништва младих (чл.60.ЗМ).
Ова законска одредба свакако доприноси потпунијој заштити малолетника према коме
је покренут преткривични поступак. Исти циљ има и одредба по којој се малолетнику
не може судити у одсуству (чл.48. ЗМ), као и она да малолетник мора имати браниоца
већ приликом првог саслушања (чл.49. ЗМ). Бранилац малолетника може бити само
адвокат који је стекао посебна знања из области права детета и преступништва младих.
Ове одредбе имају за циљ да спрече стигматизацију малолетника према коме се води
кривични поступак, која би свакако негативно утицала на његов даљи психофизички
развој.
Јавни тужилац за малолетнике може одлуку о непокретању поступка из члана
58. став 1. овог закона условити пристанком малолетника и његових родитеља,
усвојиоца или стараоца, као и спремношћу малолетника да прихвати и испуни један
или више васпитних налога из члана 7. став 1. тачка 1. и 3. (чл.62. ЗМ). Приликом
избора појединог васпитног налога јавни тужилац за малолетнике ће посебно водити
рачуна да оне буду прилагођене личности малолетника и приликама у којима живи,
узимајући у обзир његову спремност да сарађује у њиховој примени. За примену
васпитног налога из члана 7. став 1. тачка. 1. овог закона неопходан је пристанак
оштећеног. Ако малолетник у потпуности испуни преузети васпитни налог, о чему
извештај подноси орган старатељства, јавни тужилац за малолетнике ће донети решење
о одбацивању кривичне пријаве, односно предлога оштећеног за покретање поступка.
Јавни тужилац за малолетнике пријаву, односно предлог оштећеног за покретање
поступка, може одбацити и ако малолетник делимично испуни преузети васпитни
налог, уколико нађе да покретање поступка, с обзиром на природу кривичног дела и
околности под којима је учињено, ранији живот малолетника, његова лична својства и
разлоге неиспуњења преузетог васпитног налога у потпуности, не би било целисходно.
Ако малолетник не изврши преузети васпитни налог или га изврши само делимично,
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али у мери која оправдава покретање поступка, јавни тужилац за малолетнике подноси
захтев за покретање припремног поступка судији за малолетнике надлежног суда. О
одбацивању кривичне пријаве, односно предлога оштећеног, јавни тужилац за
малолетнике обавештава оштећеног, који нема право да захтева покретање поступка.
Ако је малолетник у потпуности накнадио штету насталу кривичним делом, оштећени
нема право да остварује свој имовинскоправни захтев, а ако је штета накнађена
делимично, оштећени може свој имовинскоправни захтев да остварује у парници (чл.62
ЗМ). Овде је реч о широкој примени принципа условног одлагања кривичног гоњења,
као једног од основних и темељних принципа савременог малолетничког кривично
процесног права, које је и наш законодавац успешно имплементирао.
Као што се из цитираних законских одреби може закључити, за покретање
кривичног поступка према малолетницима надлежан је увек јавни тужилац за
малолетнике. Он има овлашћење да из разлога целисходности не захтева покретање
кривичног поступка према малолетнику ако постоји основана сумња да је малолетник
извршио кривично дело за које је законом предвиђена новчана казна или казна затвора
у трајању до пет година. Ова законска одредба илуструје специфичност иницирања
кривичног поступка према малолетницима у односу на редовни кривични поступак
који се води за пунолетна лица. Уколико се ради о кривичном делу за чије гоњење је
потребан предлог оштећеног или се гони по приватној тужби, а јавни тужилац из
разлога нецелисходности гоњења малолетника одбаци кривичну пријаву, оштећени
може захтевати да се о покретању кривичног поступка изјасни веће за малолетнике
вишег суда. Против одлуке већа за малолетнике донете поводом овог захтева жалба
није дозвољена, а уколико веће наложи покретање кривичног поступка, јавни тужилац
за малолетнике мора у њему учествовати. Оваква обавеза није постојала у ранијем
кривично-процесном законодавству.

Малолетничко кривично законодавство Србије, које је ступило на снагу 1.
јануара 2006. године, донело је низ новина и када је реч о процесном положају
малолетних лица. Наиме, Законом о малолетним учиниоцима кривичних дела и
кривичноправној заштити малолетних лица прописана је обавеза суда, других органа
који учествују у поступку према малолетницима, као и органа и установа од којих се
траже извештаји, обавештења или мишљења да поступају најхитније, како би се
кривични поступак према малолетницима што пре окончао. (чл.56.ЗМ). Обавеза хитног
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поступања у кривичном поступку према малолетницима је директна последица задатка
овог поступка који се огледа у остваривању васпитног утицаја на личност малолетног
делинквента.

Хитност поступка је у функцији ефикасног рада свих органа, у свим
стадијумима поступка, и доприноси доношењу благовремених одлука. Одуговлачење
кривичног поступка отежало би остваривање задатка покренутог поступка, а
санкционисано је и општим одредбама процесног закона. Опште посматрано, хитност
поступка обезбеђује се специфичним законским решењима којима се убрзава поступак,
а која не постоје у редовном кривичном поступку. Поред тога, предвиђају се знатно
краћи рокови за извршење процесних радњи.58

Судија за малолетнике обавезан је да сваких месец дана обавештава суда о
предметима малолетника који нису окончани и о разлозима због којих нису окончани
(чл.72. ЗМ). Председник суда обавезан је да предузима све мере за убрзање кривичног
поступка према малолетницима.

Хитност поступања у кривичном поступку према малолетницима огледа се и у
томе што судија за малолетнике има обавезу да закаже седницу већа или главни
претрес у року од осам дана од пријема предлога јавног тужиоца за изрицање кривичне
санкције (чл. 77.ст.1.ЗМ).

Главни претрес се мора одвијати у континуитету, а прекид и одлагање ове
централне фазе поступка изузетно су могући. Судија за малолетнике дужан је да о
сваком застоју поступка обавести председника суда, наводећи разлоге којима се
руководио при доношењу оваквих одлука (чл.77.ст.2. ЗМ). Одржавање главног
претреса пред већем за малолетнике је обавезно увек када се малолетнику изриче казна
малолетничког затвора или нека од васпитних мера заводског карактера (чл.
73.ст.2.ЗМ). Овакво законско решење је оправдано, имајући у виду сврху ових
кривичних санкција и степен ограничења права и слобода малолетника према којима
су оне изречене.
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Кратки рокови за предузимање процесних радњи такође су у функцији
обезбеђења ефикасности кривичног поступка према малолетницима. Рокови за
заказивање главног претреса и за израду решења или пресуде значајно су краћи него у
редовном поступку, који се примењује према пунолетним извршиоцима кивичних
дела. Тако, чл. 77. ЗМ је предвиђено да је судија за малолетнике дужан да у року од
осам дана од дана објављивања одлуке којом се окончава поступак изради пресуду
односно решење у писаном облику. Обавеза хитног поступања органа кривичног
поступка се огледа и у промптном поступању у оквиру законом одређених рокова.
Према слову закона, хитно поступање је обавезно и у поступку према млађим
пунолетним лицима, као и у јединственом поступку који се води против малолетника и
пунолетног лица када су кривично дело извршили у саизвршилаштву.

Још једна специфичност кривично-процесног положаја малолетника се огледа у
дужности обазривог поступања према малолетнику према коме се води кривични
поступак. Тако, приликом саслушања малолетника, потребно је водити рачуна о
његовој душевној развијености, осетљивости и личним својствима, да кривични
поступак не би штетно утицао на његов развој (чл.48.ст.2. ЗМ). Ова обавеза важи и у
поступку према млађим пунолетним лицима, а под одређеним условима и у
јединственом поступку за малолетна и пунолетна лица.

Са друге стране, процесним мерама треба спречити свако недисциплиновано
понашање малолетника како би се постигла ефикасност самог кривичног поступка и
обезбедило остварење његове сврхе. За разлику од мера процесне дисциплине у
редовном поступку, у поступку према малолетницима ове мере нису прецизно
одређене, те њихова примена зависи од конкретног случаја.

Обазривост понашања према малолетницима испољава и сам законодавац
различитим терминолошким означавањем статуса малолетника у различитим
процесним ситуацијама, у односу на означавање окривљеног у редовном кривичном
поступку. Тако васпитна мера се изричне решењем, а не пресудом, те се малолетник и
не оглашава кривим. (чл.78.ст.3. ЗМ). Једини изузетак од овог правила је када се
старији малолетник осуђује на казну малолетничког затвора и тада је суд обавезан да
утврди кривицу малолетника. Само казна малолетничког затвора за собом повлачи и
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правне последице осуђиваности. Осим тога, и сам кривични поступак се води према
малолетнику, а не против њега (чл.42.ст.1., чл. 73 и друге одредбе ЗМ). Затим,
иницијални акт којим се покреће кривични поступак према малолетницима се назива
предлог за изрицање кривичне санкције (за разлику од оптужног предлога и оптужнице
у редовном кривичном поступку који се води против пунолетних лица). На тој линији
је и означавање лица према коме се води кривични поступак малолетником, а не
окривљеним. Тиме је законодавац још једном желео да потенцира циљ кривичног
поступка према малолетницима, који се не састоји у кажњавању малолетника, већ у
утицању на личност малолетника, његовом васпитању и стручном оспособљавању како
би постао користан члан друштва.

Кривични поступак према малолетницима се одликује и специфичностима у
погледу позивања и довођења малолетника (као најблажим мерама за обезбеђење
присуства малолетника у кривичном поступку), а извесне особености постоје и код
достављања писмена.

Узимајући у обзир узраст малолетника, законодавац је предвидео да се
малолетник позива преко својих родитеља, као законских заступника. Изузетно, ако
хитност поступања то захтева, малолетник се позива лично (чл.54. ст.1. ЗМ).
Законодавац је релативизовао начин обезбеђења присуства малолетника овом
најблажом мером процесне принуде. На тај начин се желео предупредити
одуговлачење кривичног поступка, што би свакако штетило интересима малолетника
према коме се води поступак. Прецизирањем околности које дозвољавају лично
позивање малолетника (бар exempli causa) би се свакако употпунио изузетан карактер
оваквог начина позивања малолетника и тиме олакшала примена наведене
императивне законске одредбе у пракси. Лично позивање малолетника је свакако
оправдано у случају када малолетник нема родитеље, односно ако су они у
иностранству или њихово боравиште суду није познато. Присуство малолетника у
кривичном поступку обезбеђује се и довођењем. По својој природи довођење је
репресивна мера којом се индивидуално одређеном лицу ограничава слобода кретања,
на тај начин што се принудно спроводи на одређено место, где ће принудно боравити.
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Лице према коме је одређено довођење има статус лица лишеног слободе макар и на
краћи временски период.59

Да би се донела наредба о довођењу (против коjе није дозвољена жалба јер се
ради о судским одлукама којим се управља кривичним поступком) потребно да се
испуни један од законом таксативно предвиђених услова (чл. 195. ЗКП).

1. да је окривљеном одређен притвор, при чему је неопходно да је донето
решење о одређивању притвора, а не само формално испуњење разлога
за притвор;
2. да је у питању неоправдано одазивање на позив уредно позваног
окривљеног (у овом случају малолетника);
3. да му се није могао доставити позив „а из околности очигледно
произилази да избегава пријем позива“.

Особеност довођења малолетника огледа се и у чињеници да приликом
спровођења ове мере, органи унутрашњих послова имају обавезу неупадљивог
понашања, уз ношење цивилне одеће (чл.54. ст.2. ЗМ). Уколико би овлашћена лица
органа унутрашњих послова носила службену одећу приликом довођења малолетника,
као и публицитет, који би овакво извршење мере изазвало, не би било у складу са
обавезом заштите инререса малолетника.

Постоји изричита законска забрана да се малолетнику изрекне мера задржавања
од стране органа унутрашњих послова (чл.61.ЗМ). Зато се малолетник лишен слободе
мора одмах спровести судији за малолетнике.

Достављање писмена малолетнику се врши у складу са одредбом чл.242. ЗКП уз
два ограничења. Прво, забрањено је да се достављање писмена малолетнику врши
истицањем на огласној табли суда. Свако супротно поступање би представљало
кршење забране присуства опште јавности у поступку према малолетницима. Друго,
малолетнику се не могу усмено саопштавати одлуке суда, а без правног дејства је и
изјава малолетника о одрицању права на коришћење правног лека (чл. 158.ст.2. ЗМ).

59

Кнежевић, С., op.cit., стр. 21.

52

Ова законска одредба је посебно значајна са аспекта заштите интереса малолетника у
кривичном поступку јер због својих био-психо-социјалних карактеристика малолетник
није у могућности да схвати стварни и правни значај дате изјаве и њене последице.
Иста се одредба примењује и на млађа пунолетна лица.

Још једна особеност кривичног поступка према малолетницима се огледа и у
другачијем важењу појединих кривично процесних начела у односу на редовни
поступак. Тако, начело јавности представља једно од основних кривичнопроцесних
начела. Њиме се остварује друштвена контрола рада правосуђа и тиме доприноси
хуманизацији и демократизацији кривичног поступка. Међутим, остваривање овог
процесног начела у пуном обиму у кривичном поступку према малолетницима било би
штетно по интересе малолетника. Зато ЗМ предвиђа два основна ограничења овог
начела у поступку према малолетницима. Прво, у овом кривичном поступку је
искључена општа јавност. Друго, постоје и ограничења у погледу објављивања тока
кривичног поступка према малолетницима и одлука донетих у овом поступку.

Јавност је искључена са главног претреса у кривичном поступку према
малолетницима. За разлику од редовног кривичног поступка, јавност у поступку према
малолетницима може бити присутна само изузетно. Наиме, дозвољено је присуство
тзв. стручне јавности, уколико веће за малолетнике дозволи да главном претресу
присуствују лица која се баве заштитом и васпитањем малолетника, односно
сузбијањем малолетничке делинквенције (чл.75.ст.2. ЗМ). Веће за малолетнике има
дискреционо право да процени потребу присуства стручне јавности у поступку према
малолетницима. На главни претрес се обавезно позивају малолетник, његови
родитељи, усвојилац, старалац, бранилац и орган старатељства. Сва лица која чине
стручну јавност и по том основу присуствују предузимању појединих процесних радњи
у поступку према малолетницима дужна су да све информације чувају као тајну.
Супротно понашање може представљати кривично дело повреда тајности поступка из
чл.337.КЗ и то његов квалификован облик за који је запречена и строжија казна у
односу на основни облик кривичног дела- казна затвора у трајању до две године
(чл.337. ст.2. КЗ).

Поједина лица се могу удаљити из заседања већа за малолетнике. Осим јавног
тужиоца за малолетнике, браниоца малолетника и представника органа старатељства
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остали процесни субјекти се могу удаљити из заседања. (чл. 74.ст.3. ЗМ). Присуство
малолетника је обавезно јер се малолетнику не може судити у одсуству. Међутим,
малолетник се може привремено удаљити „за време извођења појединих доказа или
говора странака“. Овакву одлуку би требало доносити само у интересу малолетника,
како се не би непотребно ограничавало деловање начела контрадикторности.

Заштита интереса малолетника у кривичном поступку захтева да се општа
јавност искључи и у тренутку објављивања пресуде, иако таква обавеза није садржана
у позитивним законским решењима којима се регулише кривично-процесни положај
малолетника. Измена постојећих законских решења у правцу постављања овакве
забране би свакако допринела бољој и свеобухватнијој заштити интереса малолетника
у свим фазама кривичног поступка.

Постоје и бројна ограничења која се односе на обавештавање јавности о току
кривичног поступка према малолетницима и објављивања одлуке којом је он окончан.
О току кривичног поступка према малолетницима и о одлукама којом је он окончан,
јавност може бити обавештена само уз дозволу суда (чл.55. ЗМ). Ова забрана се односи
на све фазе кривичног поступка према малолетницима укључујући и истражне радње
спроведене у претходном кривичном поступку. Рестриктиван приступ обавешења
јавности би требало да се односи и на извиђајно-потражне радње спроведене у
преткривичном поступку.60

Одлука већа за малолетнике о наведеној забрани обавезујућа је за све органе
који су укључени у поступак према малолетницима (попут органа за извршење
кривичних

санкција

према

малолетницима,

здравствених

установа,

органа

старатељства итд).

Као што је и раније истакнуто, присуство окривљеног у кривичном поступку
неопходна је претпоставка доношења правилне и законите одлуке. Окривљеном се
мора дати прилика да својом одбраном покуша да одагна наводе оптужбе. У складу са
тим суд је у обавези да једнаку пажњу посвети како наводима који терете окривљеног,
тако и онима који му иду у корист. То је једна од основних претпоставки да би се
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Кнежевић, С., op.cit.,стр.23.
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главни претрес уопште и могао одржати. Присуство окривљеног на главном претресу
омогућава да се у пракси остваре основна кривично-процесна начела (начело истине,
расправности, непосредности, јавности, усмености итд).

У редовном поступку окривљеном се може судити у одсуству (чл.381. ЗКП).
Иста могућност постоји и у скраћеном (сумарном) кривичном поступку (чл.507. ст.2.
ЗКП). Међутим, забрањено је суђење у одсуству малолетнику (чл.48.ст.1.ЗМ). На
главном претресу присуство малолетника је обавезно, али није неопходно на седници
већа. Уколико се кривични поступак води у седници већа, обавезно је присуство јавног
тужиоца, браниоца малолетника и представника органа старатељства (чл.73. ст.3. ЗМ).
Законодавац, дакле, није предвидео обавезно присуство малолетника на седници већа.
Ratio legis овакве одлуке је претпоставка да је малолетник већ саслушан у припремном
поступку, па судско веће може донети одлуку и без његовог присуства. Судија за
малолетнике има само обавезу да малолетнику саопшти одлуку донету у седници већа
(чл.73.ст.4. ЗМ). Забрана суђења у одсуству важи и за млађа пунолетна лица, а под
условима из чл. 51.ст.3. ЗМ и у јединственом поступку у коме се суди малолетним и
пунолетним лицима.
Општа је дужност грађана да сведоче у кривичном поступку. Изузеци од овог
правила су предвиђени чл.94.ЗКП. Ослобођени су од дужности сведочења (ради се
лицима која спадају у тзв. привилеговане сведоке):
1. брачни друг окривљеног и лице са којим окривљени живи у ванбрачној
или каквој другој трајној заједници;
2. сродници окривљеног по крви у правој линији, сродници у побочној
линији до трећег степена закључно, као и сродници по тазбини до другог
степена закључно;
3. усвојеник и усвојилац окривљеног.
У кривичним поступцима према малолетницима поред околности у вези са
кривичним делом, посебно се утврђују и околности у вези са личношћу малолетника.
Васпитна мера, а посебно казна малолетничког затвора се не може изрећи ако се
претходно свеобухватно не утврде чињенице о личности малолетника. Због свега тога
законодавац је предвидео да нико не може бити ослобођен сведочења о чињеницама
које су потребне ради утврђивања зрелости малолетника, упознавања његове личности
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и прилика у којима живи (чл.50 ЗМ). Интересантно да обавеза сведочења када су ове
чињенице у питању важи и за лица која би била ослобођена дужности сведочења
применом чл.94.ЗКП. Међутим, ова лица су ослобођена сведочења и у кривичним
поступцима према малолетницима када је реч о чињеницама везаним за кривично дело.
Такође, лица која се по слову закона не могу саслушати као сведоци, који су
искључени од дужности сведочења (чл.93. ЗКП предвиђа да су то лица које би својим
исказом повредила дужност чувања тајног податка, док надлежни орган, односно лице
органа јавне власти не опозове тајност податка или га не ослободи те дужности; лице
које би својим исказом повредило дужност чувања професионалне тајне (верски
исповедник, адвокат, лекар, бабица и др.), осим ако је ослобођено те дужности
посебним прописом или изјавом лица у чију је корист установљено чување тајне; лице
које је бранилац о ономе што му је окривљени као свом браниоцу поверио. Изузетно од
става 1. овог члана, суд може на предлог окривљеног или његовог браниоца одлучити
да испита лице које је искључено од дужности сведочења.
Кривични поступак према малолетницима има одређене специфичности када је
реч и о одређивању притвора, као најтеже кривичнопроцесне мере обезбеђења
присуства малолетника у кривичном поступку. Наиме, притвор се малолетнику може
одрдити само изузетно. Притвор је најтежа мера за обезбеђење присуства окривљеног
у кривичном поступку и зато је треба изрицати само онда када је то неопходно
односно, када се присуство окривљеног не може постићи на други начин.
Притвор према малолетницима представља супсидијарну меру јер се може
одредити ако се процесни циљеви не могу одредити мером привременог смештаја
малолетника (чл.67.ЗМ). Притвор се може одредити малолетнику решењем судије за
малолетнике, с тим што тада овај вид лишења слободе може трајати најдуже месец
дана. На основу решења већа за малолетнике притвор се може продужити за још два
месеца уколико за то постоје оправдани разлози (чл.67. ст.3. ЗМ). За разлику од
ранијих процесних законских решења, позитивно малолетничко кривично право у
Србији предвиђа да се трајање притвора према малолетницима ограничава и после
завршетка припремног поступка. Наиме, од подношења предлога за изрицање
кривичне санкције, притвор према старијем малолетнику може трајати најдуже шест
месеци, а према млађем малолетнику четири месеца (чл. 67.ст.4. ЗМ). Трајање
притвора је ограничено и од момента изрицања васпитних мера заводског карактера и
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казне малолетничког затвора и износи шест месеци (чл.67.ст.5.ЗМ). У складу са
међународним документима релевантним за кривично-процесни положај малолетника,
предвиђена је и обавеза периодичног испитивања (на сваких месец дана) даљег
постојања притворских разлога од стране већа за малолетнике.
У погледу разлога због којих се притвор малолетнику може одредити,
примењује се чл.211.ЗКП. Сагласно наведеној законској одредби притвор се
малолетнику може одредити ако постоји основана сумња да је извршио кривично дело
и ако:
1. се крије или се не може утврдити његова истоветност или у својству
оптуженог очигледно избегава да дође на главни претрес или ако постоје
друге околности које указују на опасност од бекства;
2. постоје околности које указују да ће уништити, сакрити, изменити или
фалсификовати доказе или трагове кривичног дела или ако особите
околности указују да ће ометати поступак утицањем на сведоке,
саучеснике или прикриваче;
3. особите околности указују да ће у кратком временском периоду
поновити кривично дело или довршити покушано кривично дело или
учинити кривично дело којим прети;
4. је за кривично дело које му се ставља на терет прописана казна затвора
преко десет година, односно казна затвора преко пет година за кривично
дело са елементима насиља или му је пресудом првостепеног суда
изречена казна затвора од пет година или тежа казна, а начин извршења
или тежина последице кривичног дела су довели до узнемирења
јавности које може угрозити несметано и правично вођење кривичног
поступка.
Према малолетнику који је у притвору судија за малолетнике има иста
овлашћења као и истражни судија према пунолетном окривљеном који је у притвору у
редовном кривичном поступку уз посебну обавезу да води рачуна о својствима
личности и потребама сваког малолетника, која произилази из сврхе и циљева
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кривичног поступка према малолетницима. Посматрано из угла судске праксе притвор
се према малолетницима врло ретко изриче.61
ЗМ поред притвора предвиђа још једну меру лишења слободе малолетника у
кривичном поступку- привремени смештај малолетника. Наиме, у припремном
поступку судија за малолетнике може донети решење о привременом смештају
малолетника у прихватилиште, васпитну или сличну установу или да се малолетник
стави под надзор органа старатељства, односно да се смести у другу породицу
(чл.66.ЗМ). Ово ограничење слободе малолетника у кривичном поступку, могуће је ако
је то неопходно ради издвајања малолетника из средине у којој је до тада живео, ради
пружања, помоћи, надзора, заштите или смештаја малолетника.
Ова мера није кривична санкција, па зато суд пре него што је изрекне нема
обавезу испитивања личности малолетника. Мањкавост законског решења у вези са
мером привременог смештаја малолетника је у томе што њено трајање законом није
одређено, али имајући у виду да је кривични поступак према малолетницима хитан и
да се ради о мери лишења слободе, њено трајање би требало свести на минимум.
Одлука којом се изриче мера привременог смештаја малолетника се може
побијати жалбом коју у року од 24 часа од пријема решења којим је мера одређена
могу изјавити малолетник, његов бранилац, његови родитељи, усвојилац, старатељ и
јавни тужилац за малолетнике. Закон не предвиђа коме се жалба подноси и ко о њој
одлучује. С обзиром на хитност поступка и на кратак рок у коме се ова жалба може
изјавити, о жалби треба да одлучује веће за малолетнике првостепеног суда. 62
Трошкови смештаја малолетника предујмљују се из буџетских средстава суда пред
којим се води поступак и имају карактер трошкова кривичног поступка.
Време проведено у прихватилишту, васпитној или сличној установи урачунава
се у трајање васпитних мера заводског карактера и казне малолетничког завора, сходно
чл. 63. КЗ.
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Када је реч о изрицању притвора, као мере обезбеђења присуства лица против кога се води кривични
поступак прегледом одговарајућих уписника Вишег суда у Нишу је утврђено да је у периоду од 2006. до
2011. године притвор према малолетницима одређен свега у два случаја. О овоме ће бити више речи у
одељку „Криминолошко објашњење малолетничке делинквенције из праксе“.
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Слично схватање се може наћи и Перић,О., Коментар Закона о малолетним учиниоцима кривичних
дела и кривичноправној заштити малолетних лица, Београд, Службени гласник, 2005, стр. 166.
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Ова мера ограничења слободе се може применити и према старијем
малолетнику, а под законом предвиђеним условима (чл.51.ст.3.ЗМ) и у случају
објективног и субјективног конекситета кривичних дела малолетника и пунолетног
окривљеног.
Специфичност кривичног поступка према малолетницима се огледа и у
поступку по правним лековима.63 Против пресуде којом је малолетнику изречена казна
малолетничког затвора, против решења којим је малолетнику изречена васпитна мера и
против решења о обустављању поступка из члана 78. став 2. овог закона могу изјавити
жалбу сва лица која имају право на жалбу против пресуде у смислу члана 364.
Законика о кривичном поступку, у року од осам дана од дана пријема пресуде, односно
решења. Овде је могуће поставити питање о улози органа старатељства у
другостепеном поступку према малолетницима. Наиме, по садашњем законском
решењу орган старатељства нема право жалбе јер није странка у поступку. Имајући, у
виду да представници органа старатељства пружају суду неопходну стручну помоћ у
погледу утврђивања правно релевантних чињеница у вези са личношћу малолетника
према коме се води кривични поступак, сматрамо да би требало органу старатељства
дати активнију улогу и у другостепеном поступку и признати му право изјављивања
жалбе. Ово пре свега из разлога што овај државни орган има обавезу предлагања суду
одговарајуће васпитне мере која се треба изрећи малолетнику у циљу остваривања
сврхе кажњавања према малолетнику, па би тиме било сасвим логично и правно
утемељено да орган старатељства може жалбом нападати и одлуку о кривичној
санкцији која је изречена малолетнику.
Жалба против пресуде односно решења којим је изречена казна малолетничког
затвора или заводска васпитна мера задржава извршење ако суд, у сагласности са
родитељима малолетника и по саслушању малолетника, не одлучи друкчије. На
седницу другостепеног већа позваће се малолетник само ако председник већа или веће
нађе да би његово присуство било корисно (чл.80.ЗМ).
Другостепено веће може преиначити првостепену одлуку изрицањем теже
санкције према малолетнику, само ако је то предложено у жалби. Ако првостепеном
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О поступку по правним лековима видети више Ђурђић, В., Правни лекови у поступку према
малолетницима, Кривичноправна питања малолетничке делинквенције : зборник. - Београд : Српско
удружење за кривичноправну теорију и праксу, 2008. - стр. 205-217.
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одлуком није изречена казна малолетничког затвора или заводска мера, другостепено
веће може ту казну, односно меру изрећи само ако одржи претрес. Малолетнички
затвор у дужем трајању или тежа заводска мера од оне изречене првостепеном
одлуком, може се изрећи и у седници другостепеног већа (чл.81.ЗМ).
Захтев за заштиту законитости може се подићи, како у случају када је судском
одлуком повређен закон, тако и у случају када је према малолетнику неправилно
изречена казна или васпитна мера (чл.82.ЗМ). Одредбе о понављању кривичног
поступка завршеног правноснажном пресудом сходно ће се примењивати и на
понављање поступка завршеног правноснажним решењем о изрицању васпитне мере
(чл.83.ЗМ).
Судија за малолетнике суда који је изрекао васпитну меру и јавни тужилац за
малолетнике дужни су да прате резултате извршења васпитне мере обилажењем
малолетника смештених у заводу или установи у којој се васпитна мера извршава, као
и непосредним увидом и разматрањем извештаја о току извршења изречене васпитне
мере. Надлежни орган старатељства дужан је да сваких шест месеци доставља суду и
јавном тужиоцу за малолетнике извештај о току извршења осталих васпитних мера.
Судија за малолетнике овај извештај може тражити и у краћем временском року.
Судија за малолетнике може одредити да извештај сачини одређено стручно лице
(социјални радник, психолог, педагог, специјални педагог и др.), ако га има у суду.
Управа завода, односно установе у којој се извршава васпитна мера дужна је да сваких
шест месеци достави судији за малолетнике суда који је судио у првом степену и
јавном тужиоцу за малолетнике извештај о резултатима извршења мере. Судија за
малолетнике овај извештај може тражити и у краћем временском року (чл.84.ЗМ).
Кад су испуњени услови предвиђени у овом закону за измену одлуке о
изреченој васпитној мери, одлуку о томе доноси суд који је у првом степену донео
решење о васпитној мери, ако сам нађе да је то потребно, или на предлог јавног
тужиоца за малолетнике, малолетника, његових родитеља, усвојиоца, односно
стараоца, управника завода, односно установе или органа старатељства коме је поверен
надзор над малолетником. Пре доношења одлуке суд ће саслушати јавног тужиоца за
малолетнике, малолетника, родитеље, усвојиоца, односно стараоца малолетника или
друга лица, а прибавиће и потребне извештаје од завода или установе у којој се
извршава заводска мера, односно од органа старатељства или других органа и
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установа. По одредбама ст. 1. и 2. овог члана доноси се и одлука о обустављању
извршења васпитне мере и о условном отпусту из члана 22. ЗМ. Одлуку о
обустављању, измени одлуке о васпитној мери или о условном отпусту, доноси веће за
малолетнике из става 1. овог члана. На седницу већа позивају се и обавезно
присуствују

малолетник

и

његови

родитељи,

усвојилац,

односно

старалац

малолетника, јавни тужилац за малолетнике, бранилац и представник органа
старатељства, односно завода или установе у којој се васпитна мера извршава (чл.85.
ЗМ).
Када је реч о кривичноправном и кривичнопроцесном положају малолетника,
треба посветити пажњу и положају малолетника као оштећеног. Кривичноправна
заштита малолетника није само предмет законодавне делатности, већ је много пре тога,
заокупљала пажњу научника и истрааживача. Њиховим радом је и створена основа за
реформу кривичног законодавства у делу о заштити малолетних оштећених.64
Интенција законодавца да подробније регулише права малолетника као оштећеног у
кривичном поступку, јасно указује на продор идеја о заштити посебно осетљивијих
категорија сведока и оштећених где свакако због својих био-психо-социјалних
карактеристика, спадају и малолетна лица. Кривичоправној заштити малолетних лица
посвећене су одредбе чл. 150-157. ЗМ.
Веће, којим председава судија који је стекао посебна знања из области права
детета и кривичноправне заштите малолетних лица, суди пунолетним учиниоцима
следећих кривичних дела прописаних Кривичним закоником, ако је оштећени у
кривичном поступку малолетно лице:

тешко убиство (члан 114); навођење на

самоубиство и помагање у самоубиству (члан 119); тешка телесна повреда (члан 121);
отмица (члан 134); силовање (члан 178); обљуба над немоћним лицем (члан 179);
обљуба са дететом (члан 180);

обљуба злоупотребом положаја (члан 181);

недозвољене полне радње (члан 182); подвођење и омогућавање вршења полног односа
(члан 183); посредовање у вршењу проституције (члан 184);

приказивање

порнографског материјала и искоришћавање деце за порнографију (члан 185);
ванбрачна заједница са малолетником (члан 190); одузимање малолетног лица (члан
191); промена породичног стања (члан 192); запуштање и злостављање малолетног
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О кривичноправној заштити малолетних лица видети више Стевановић, И., Кривичноправна заштита
малолетних лица, докторска дисертација, Београд, 2008.
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лица (члан 193); насиље у породици (члан 194); недавање издржавања (члан 195);
родоскрвњење (члан 197); разбојничка крађа (члан 205); разбојништво (члан 206);
изнуда (члан 214); омогућавање уживања опојних дрога (члан 247); ратни злочин
против цивилног становништва (члан 372); трговина људима (члан 388); трговина
децом ради усвојења (члан 389); заснивање ропског односа и превоз лица у ропском
односу (члан 390). Системом енумерације је наведено на која кривична дела се
примењују одредбе ЗМ. На први поглед, се може уочити да је реч о најтежим
кривичним делима са најтежим последицама (чл.150.ЗМ). Одредбама истог члана су
одређене и мере који јавни тужилац треба да предузме у циљу заштите личности
малолетника као оштећених. Јавни тужилац који је стекао посебна знања из области
права детета и кривичноправне заштите малолетних лица покреће и поступак против
пунолетних учинилаца других кривичних дела прописаних Кривичним закоником,
сагласно одредбама овог дела закона, ако оцени да је то потребно ради посебне
заштите личности малолетних лица као оштећених у кривичном поступку.
Кад воде поступак за кривична дела учињена на штету малолетних лица, јавни
тужилац, истражни судија и судије у већу ће се односити према оштећеном водећи
рачуна о његовом узрасту, својствима личности, образовању и приликама у којима
живи, посебно настојећи да се избегну могуће штетне последице поступка по његову
личност и развој. Саслушање малолетних лица обавиће се уз помоћ психолога,
педагога или другог стручног лица (чл.152.ЗМ). Као што се из саме стилизације ове
законске норме види, она има за циљ да се што је могуће у већој мери превенирају
штетни утицаји и последице које вођење кривичног поступка може да има по
психофизички развој малолетника нарочито ако су оштећени кривичним делом.
Ако се као сведок саслушава малолетно лице које је оштећено кривичним делом
наведеним у члану 150. овог закона, саслушање се може спровести највише два пута, а
изузетно и више пута ако је то неопходно ради остварења сврхе кривичног поступка. У
случају да се малолетно лице саслушава више од два пута, судија је дужан да посебно
води рачуна о заштити личности и развоја малолетног лица. Ако с обзиром на
особености кривичног дела и својства личности малолетног лица, оцени да је то
потребно, судија ће наредити да се малолетно лице саслушава употребом техничких
средстава за пренос слике и звука, а саслушање се спроводи без присуства странака и
других учесника поступка, у просторији у којој се сведок налази, тако да му странке и
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лица која на то имају право, питања постављају посредством судије, психолога,
педагога, социјалног радника или другог стручног лица. Малолетна лица, као сведоциоштећени, могу се саслушати и у свом стану или другој просторији, односно
овлашћеној установи-организацији, стручно оспособљеној за испитивање малолетних
лица. При испитивању сведока-оштећеног, државни органи из става 1. овог члана могу
наредити примену мера из става 3. овог члана. Када је малолетно лице саслушавано у
случајевима из ст. 2, 3. и 4. овог члана, на главном претресу ће се увек прочитати
записник о његовом исказу, односно пустити снимак саслушања.
Чл. 153. ЗМ одређује када је забрањено вршити суочење између окривљеног и
малолетног оштећеног. Наиме, ако се као сведок саслушава малолетно лице које је
услед природе кривичног дела, последица или других околности, посебно осетљиво,
односно налази се у посебно тешком душевном стању, забрањено је вршити суочење
између њега и окривљеног. И ова законска одредба има за циљ посебну заштиту
малолетних пштећених. Да би малолетни оштећени своја права у кривичном поступку
могао да оствари на адекватан начин и у законом предвиђеној форми императивном
нормом садржаном у чл. 154.ЗМ је прописано да малолетно лице као оштећени мора
имати пуномоћника од првог саслушања окривљеног. У случају да малолетно лице
нема пуномоћника, њега ће решењем из реда адвоката који су стекли посебна знања из
области права детета и кривичноправне заштите малолетних лица поставити
председник суда. Трошкови заступања падају на терет буџетских средстава суда.
И предузимање одређених истражних радњи може да има негативне ефекте на
малолетне оштећене ако се оне предузимају на исти начин као кад се у улози
оштећених јављају пунолетна лица. Ако препознавање окривљеног врши оштећено
малолетно лице, суд ће поступати посебно обазриво, а такво препознавање ће се у свим
фазама поступка вршити на начин који у потпуности онемогућава да окривљени види
ово лице (чл.155.ЗМ). Кривични поступак за кривична дела из члана 150. ЗМ је хитан,
што додатно доприноси реализацији претходно анализираних одредби о заштити
малолетних оштећених у кривичном поступку.
Из свега наведеног о кривичном поступку према малолетницима

се може

закључити да је и малолетничко кривично процесно законодавство усмерено, како на
вођење ефикасност поступка и решавање конкретне кривичноправне ствари, тако и на
заштиту и васпитање малолетника, па су у нормама нашег савременог малолетничког
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законодавства сједињена ова два, често супротстављена, али ипак достижна циља, све
са циљем остваривања сврхе кривичног поступка према малолетницима односно
деловања на личност малолетника како би се утицало да у будућности не врши
кривична дела и постане користан члан друштва и средине у којој живи. Норме
малолетничког кривично-процесног законодавства још једном промовишу основне
принципе на којима оно почива, а то је да интереси малолетника и његове
ресоцијализације имају примат у односу на интересе правичности, што је свакако у
духу савремених тенденција и идеја малолетничког кривичног права. Такође, норме
овог закона промовишу и идеју посебне заштите малолетних оштећених у кривичном
поступку, што је у сагласности са савременим сазнањима, схватањима и достигнућима
виктимологије, као посебне научне дисциплине која се бави заштитом жртава
кривичних дела.

1.1.3. Извршно кривично право према малолетницима

Основни извор извршног права према малолетницима је као и у случају
материјалног и процесног малолетничког кривичног права је раније поменути, Закон о
малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних
лица. Пре анализе релевантних законских одредби важно је укратко указати на систем
малолетничких кривичних санкција и осталих мера усмерених на то да се не започиње
кривични поступак према малолетним извршиоцима кривичних дела или да се
започети поступак обустави, чије извршење представља суштину извршног кривичног
права, где најважније место заузимају васпитни налози.

Иако нису кривичне санкције у правом смислу речи, васпитни налози имају
значајну улогу у систему мера усмерених на сузбијање криминалитета малолетника.
Наиме, њихово увођење у кривичноправни систем Републике Србије представља
значајну новину, којом је наш законодавац предвидео, по први пут, и мере диверзионог
карактера. Ове мере су у закону посебно регулисане (чл.5-8 ЗМ).

Према малолетном учиниоцу кривичног дела могу се применити један или више
васпитних налога за кривично дело за које је прописана новчана казна или казна
затвора до пет година. Васпитни налог према малолетнику може применити надлежни
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јавни тужилац за малолетнике или судија за малолетнике. Услови за примену
васпитног налога су: признање кривичног дела од стране малолетника и његов однос
према кривичном делу и оштећеном (чл.5. ЗМ). У кривичноправној теорији има
ставова да јавном тужиоцу за малолетнике не треба дати право да малолетнику изриче
васпитне налоге јер такво овлашћење може имати само суд.65 Мишљења смо да
овлашћење да изриче васпитне налоге треба признати и

јавном тужиоцу за

малолетнике и да критика оваквог законског решења није оправдана, пре свега из
разлога што васпитни налози представљају кривично правне мере sui generis, а не
кривичне санкције и имају за циљ да се формални (судски) кривични поступак према
малолетнику уопште не покрене или да се обустави ако је покренут. Овакво законско
решење је свако одраз диверзионог карактера васпитних налога.
Сврха васпитних налога је да се не покреће кривични поступак према
малолетнику или да се обустави поступак, односно да се применом васпитног налога
утиче на правилан развој малолетника и јачање његове личне одговорности како
убудуће не би чинио кривична дела (чл.6. ЗМ). Постоји пет врста васпитних налога: 1)
поравнање са оштећеним како би се накнадом штете, извињењем, радом или на неки
други начин отклониле, у целини или делимично, штетне последице дела; 2) редовно
похађање школе или редовно одлажење на посао; 3) укључивање, без накнаде, у рад
хуманитарних организација или послове социјалног, локалног или еколошког
садржаја; 4) подвргавање одговарајућем испитивању и одвикавању од зависности
изазване употребом алкохолних пића или опојних дрога; 5) укључивање у појединачни
или групни третман у одговарајућој здравственој установи или саветовалишту
(чл.7.ЗМ).
При избору васпитног налога надлежни јавни тужилац за малолетнике и судија
за малолетнике узеће у обзир у целини интерес малолетника и оштећеног, водећи
рачуна да се примењивањем једног или више васпитних налога не омета школовање
или запослење малолетника. Васпитни налог може да траје најдуже шест месеци, а у
том року може се заменити другим васпитним налогом или укинути. Избор и
примењивање васпитног налога врши се у сарадњи са родитељима, усвојиоцем или
стараоцем малолетника и надлежним органом старатељства (чл.8. ЗМ).
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Са аспекта извршења васпитних налога, као малолетничких кривичних санкција
sui generis, посебно су илустративне речи Срђане Ивановић из Одељења за
малолетнике Окружног тужилаштва у Београду с акојом је интервју вођен 14. новембра
2008. године у оквиру пројекта Виктимолошког друштва Србије „Законодавство за
жртве у Србији: анализа постојеће ситуације и предлози промена“, који је реализован у
сарадњи са Мисијом ОЕБС у Србији 2008. године: „Извињење као налог се најчешће
користи код кривичних дела лаке телесне повреде, оштећење туђе ствари (условно
речено код багателних кривичних дела). То су махом случајеви у којима су и жртве
малолетне (нпр. код туче). Извињење функционише по принципу двоструког прихвата
- ошећени прво пристаје на сам васпитни налог, а потом прихвата извињење. Један од
предуслова је признање дела од стране малолетника. У пракси томе обично претходи
објашњење обе стране како је дошло до извршења. Када је у питању накнада штете ту
постоји проблем што онда родитељи плаћају а то није суштина васпитног налога... ту
саветујемо родитеље да деци после тога ускрате џепарац. Најбоље је ићи на солуцију
неновчане надокнаде – да малолетник поправи причињену штету својим радом (нпр.
фарбање ижврљаног зида). Такође би акценат требало ставити на хуманитарни рад. Ту
мора више да се укључи Министарство за рад и социјалну политику.“66 Из наведеног се
може извести закључак да је за остварење сврхе васпитних налога, неопходно
инсистирати на њиховој суштини и на заједничком деловању надлежних институција,
што је јасно потенцирано и у цитираном интервјуу. Овакав став је сасвим у духу
савремених тенденција у малолетничком кривичном праву, поготово када се има у
виду да приликом изрицања кривични санкција треба водити рачуна о интересима
малолетника према коме се оне примењују, о његовој ресоцијализацији и
рехабилитацији.
Према слову закона према малолетницима се могу изрећи следеће кривичне
санкције:

1. мере безбедности (све које познаје Кривични законик изузев мере безбедности
забране вршења позива, делатности или дужности).
2. васпитне мере (које су у ЗМ систематизоване у три велике групе, чл.11.ЗМ):
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А) мере упозорења и усмеравања (судски укор и посебне обавезе);
Б) мере појачаног надзора (од стране родитеља, усвојиоца или стараоца, органа
старатељства у другој породици и појачан надзор уз дневни боравак у одговарајућој
установи за васпитање и образовање малолетника) и
В) заводске мере (упућивање у васпитну установу, упућивање у васпитно-поправни
дом и упућивање у посебну установу за лечење и оспособљавање);67

3. казна малолетничког затвора

Васпитне

мере

су

основне,

најчешће

изрицане

кривичне

санкције

малолетницима. То су законом одређене мере чији је циљ сузбијање дела којима се
повређују или угрожавају заштићене вредности утицајем на развој и јачање личне
одговорности малолетног учиниоца кривичног дела, његово васпитање и правилан
развој његове личности, које изриче суд, а које се састоје у ограничавању или
одузимању његових слобода и права.68 Увођење васпитних мера у систем кривичног
права прекинуло је дугу, вишевековну кривичноправну традицију искључивог
кажњавања младих делинквената и деце, истина редукованим казнама које су иначе
изрицане и пунолетним (одраслим) учиниоцима кривичних дела. Тако, малолетници
престају да буду „злочинци у малом“ и постају посебна категорија учинилаца
кривичних дела. Супсидијарно, и то само изузетно, када су испуњени законом
предвиђени услови и када суд дође до уверења да се сврха малолетничких кривичних
санкција не може остварити применом васпитних мера суд може малолетнику изрећи
посебну врсту казне - казну малолетничког затвора. Ова се казна може изрећи само
старијем

малолетнику

као

учиниоцу

тешког

кривичног

дела.

Значи

казна

малолетничког затвора се никада не изриче обавезно, не може се изрећи сваком
малолетном лицу и не може се изрећи за свако учињено кривично дело.69
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Васпитне мере су кривичне санкције изразито специјалнопревентивног
карактера, али пошто се примењују независно од воље малолетника и састоје се од
ограничавања његових права и слобода, оне нужно имају и одређени ретрибутивни
карактер. Законодавац у Кривичном законику ни код једног кривичног дела није
предвидео васпитне мере као кривичне санкције, па је суд овлашћен да у сваком
конкретном случају одлучује

о њиховој примени, имајући у виду општу сврху

малолетничких кривичних санкција. При избору васпитне мере суд ће посебно узети у
обзир узраст и зрелост малолетника, друга својства његове личности и степен
поремећаја у друштвеном понашању, тежину дела, побуде из којих је дело учинио,
средину и прилике у којима је живео, понашање после учињеног кривичног дела, а
посебно, да ли је спречио или покушао да спречи наступање штетне последице,
накнадио или покушао да накнади причињену штету, да ли је према малолетнику
раније била изречена кривична или прекршајна санкција, као и све друге околности
које могу бити од утицаја за изрицање оне мере којом ће се најбоље постићи сврха
васпитних мера (чл.12.ЗМ).
Закон такође предвиђа и услове за изрицање и максималне рокове трајања
појединих васпитних мера, као и осталих кривичних санкција које се могу изрећи
малолетницима. У наставку рада ће бити изложене најважније карактеристике
извршења појединих кривичних санкција према малолетницима.

Судски укор као кривична санкција према малолетним учиниоцима кривичних
дела

Васпитне мере, као што је већ истакнуто, представљају основну врсту
кривичних санкција које се изричу малолетним учиниоцима кривичних дела. Међу
њима, као најблаже се издвајају мере упозорења и усмеравања. Оне се изричу када је
малолетника за учињено кривично дело неопходно само прекорити и на тај утицати у
правцу корекције његовог будућег понашања. Ове мере се примењују онда када је
кривично дело извршено услед непромишљености и лакомислености малолетника, а не
услед васпитне запуштености, те није неопходно његово трајније издвајање из средине
у којој живи. ЗМ предвиђа судски укор и посебне обавезе као мере упозорења и
усмеравања.
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Судски укор (чл.13.ЗМ) је најблажа васпитна мера која се састоји у прекору који
суд у име друштва упућује малолетном учиниоцу због учињеног кривичног дела. Суд
изриче ову меру ако се из односа малолетника према учињеном кривичном делу и
његове спремности да убудуће не чини кривична дела може закључити да је довољно
да га само прекори. При изрицању ове мере суд малолетнику указује на
неприхватљивост, штетност његовог поступка и предочава му да му може бити
изречена друга (подразумева се тежа) кривична санкција ако поново изврши неко
кривично дело.70

Самим тим што представља прекор, друштвену осуду за извршено кривично
дело судски укор има и своју морално-етичку димензију. Сходно томе, суду су дата
велика овлашћења приликом његовог изрицања, тако да суд није везан тежином
кривичног дела. Ипак, тежина кривичног дела (оличена у законом запрећеној казни за
конкретно дело) није без значаја ни у случају изрицања ове најблаже васпитне мере и
он се огледа у постизању опште сврхе кривичних санкција према малолетницима.
Наиме, чл.10. ЗМ предвиђа да је сврха кривичних санкција према малолетницима да се
надзором, пружањем заштите и помоћи, као и обезбеђивањем општег и стручног
оспособљавања утиче на развој и јачање личне одговорности малолетника, на
васпитавање и правилан развој његове личности, како би се обезбедило поновно
укључивање малолетника у друштвену заједницу, док чл.12. истог закона прописује да
ће при избору васпитне мере суд посебно узети у обзир узраст и зрелост малолетника,
друга својства његове личности и степен поремећаја у друштвеном понашању, тежину
дела, побуде из којих је дело учинио, средину и прилике у којима је живео, понашање
после учињеног кривичног дела, а посебно, да ли је спречио или покушао да спречи
наступање штетне последице, накнадио или покушао да накнади причињену штету, да
ли је према малолетнику раније била изречена кривична или прекршајна санкција, као
и све друге околности које могу бити од утицаја за изрицање оне мере којом ће се
најбоље постићи сврха васпитних мера. Све ове околности својим скупним деловањем
помажу суду у процени да ли је оправдано са остваривања аспекта сврхе кажњавања
малолетнику изрећи ову најблажу васпитну меру.
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Што се тиче извршења ове васпитне мере, постоје извесне специфичности. Укор
је извршен оног тренутка када је изречен и не могу се применити никакве мере о
замени, обустави и сл. Приликом изрицања малолетнику се указује на штетност
његовог поступка и упозорава се да му суд може уколико понови дело, изрећи неку
другу кривичну санкцију. То је суштина судског укора. Законом није изричито
предвиђен начин извршења ове васпитне мере, али он мора да оствари васпитни утицај
на малолетника. На који начин ће се то постићи у многоме зависи од личности самог
судије и његовог искуства у раду са малолетницима.

Истраживања судске праксе показују да се укор веома често изриче, али да је
приликом изрицања укора, форма сасвим поједностављена и да судија за малолетнике
често малолетнику не предочавају комплетну садржину ове мере.71 Због тога је
посебно важно да се малолетнику предочи сва штетност криминалног понашања и
укаже му се на могуће последице уколико такво понашање понови.

Сматра се да не би било оправдано изрећи судски укор за тежа кривична дела,
као ни у оним случајевима када личност малолетника не даје довољно основа за
процену да се самим укором може довољно утицати на њега и на његово понашање,
посебно да више не чини кривична дела. Да ли је примена судског укора довољна и
оправдана васпитна мера, према мишљењу Д. Јовашевића, не зависи само од личности
малолетника, већ и од његове спремности да више не врши кривична дела при чему је
од значаја и процена спремности и могућности средине у којој малолетник живи да
позитивно утиче на њега и тако му помогне у превазилажењу и разрешавању
свакодневних тешкоћа и проблема у којима се нађе.72
На овом месту корисно би било анализирати и неке примере из скорашње
праксе у Србији. У овом делу рада ће бити приказани поједини примери судске праксе
када је реч о примени мера упозорења и усмеравања. Најпре се уочава да је укор често
применљива васпитна мера најчешће код најлакших кривичних дела ситуационог
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карактера, док се посебне обавезе и васпитни налози јако ретко изричу.73 То потврђују
и резултати претраге електронских база података где се може наћи свега неколико
примера судских одлука релевантних за предмет претраживања.74

Васпитна мера судски укор
Сентенца:


Васпитна мера судског укора изречена малолетнику не може бити

задржана у другостепеном поступку ако је у међувремену малолетник постао
пунолетан.
Из образложења:
"Испитујући првостепено решење у погледу одлуке о изреченој васпитној мери,
Врховни суд налази да поступак према сада пунолетној Н.М. треба обуставити због
нецелисходности изрицања васпитних мера.
Ово стога што је одредбом члана 40. став 2. Закона о малолетним учиниоцима
кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица (даље: Закон) прописано
да се пунолетном лицу, које је кривично дело учинило као малолетник, а у време суђења
није навршило 21 годину, може изрећи одговарајућа васпитна мера (посебне обавезе,
мера појачаног надзора од стране органа старатељства или мера упућивања у
васпитно-поправни дом), а из разлога предвиђених чланом 28. Закона и казна
малолетничког затвора.
Како је Н.М. првостепеним решењем изречена васпитна мера судски укор, за
дело које је извршила као малолетно лице, а у међувремену је постала пунолетна и у
време одлучивања по жалби није навршила 21 годину живота, имајући у виду и
чињеницу да је жалба изјављена само у њену корист, Врховни суд је нашао да у
конкретном случају не постоји законска могућност даљег задржавања изречене
васпитне мере. У овој фази поступка постоји само могућност изрицања васпитне
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О примени васпитних налога у судској пракси видети више у Сатарић, Н., Обрадовић Д., Анализа
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мере посебних обавеза из члана 14. Закона, међутим имајући у виду личност Н.М. и
чињеницу да очигледно није склона деликвентном понашању, да је редован ученик
средње школе и да је у свему одговорна, то је по налажењу овога суда нецелисходно
према њој изрицање наведене васпитне мере."
(Решење Врховног суда Србије, Кжм. 122/2006 од 8.2.2007. године)
Оваква судска одлука је директна последица одредбе чл.40. ЗМ која прописује
да се да се пунолетном лицу, које је кривично дело учинило као малолетник, а у време
суђења није навршило 21 годину, може изрећи одговарајућа васпитна мера (посебне
обавезе, мера појачаног надзора од стране органа старатељства или мера упућивања у
васпитно-поправни дом), те би супротна одлука (изрицање судског укора) била
противна не само императивним законским прописима, већ и карактеру судског укора
који у суштини представља прекор друштва упућен малолетнику због извршеног
кривичног дела.

Посебне обавезе као мере упозорења и усмеравања

Посебне обавезе (чл.14.ЗМ) су друга врста мера упозорења и усмеравања. Суд
их може изрећи малолетнику ако процени да посебним упозорењима и забранама треба
утицати на малолетника и његово понашање.
ЗМ познаје следеће врсте посебних обавеза:
1)

извињење оштећеном;

2)

надокнада штете проузроковане кривичним делом у оквиру сопствених

могућности;
3)

редовно похађање школе или неизостајање са посла;

4)

оспособљавање за занимање које одговара малолетниковим

способностима и склоностима
5)

укључивање без накнаде у рад хуманитарних организација или у послове

социјалног, локалног или еколошког садржаја;
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6)

уклључивање у спортске активности;

7)

подвргавање одговарајућем испитивању и одвикавању од употребе

алкохола или опојних дрога;
8)

укључивање у појединачни или групни третман у здравственој установи;

9)

похађање курсева за стручно оспособљавање и припрема и полагање

испита којим се проверава одређенп знање и
10)

забрана напуштања места пребивалишта или боравишта без сагласности

суда и посебног одобрења органа старатељства.

Разноврсност и бројност ових васпитних мера последица су правне природе ове
санкције, специфичности делинквената на које се примењује, као и потребе да се
спроведу принципи најбоље заштите интереса детета кроз систем правосуђа.
Вулнерабилност малолетних делинквената захтева прилагођавање санкције и психофизичким својствима малолетника, условима у којима је малолетник одрастао и у
којима живи. Имајући у виду наведене карактеристике посебних обавеза могуће је,
приликом избора санкције, пронаћи адекватну везу између налога који садржи обавеза,
личности малолетника и тежине и услова под којима је дело извршено.75
Приликом избора мере упозорења и усмеравања суд ће посебно водити рачуна
да изречена мера буде одговарајућа личности малолетника, о приликама у којима
малолетних живи, као и о његовој спремности да учествује у њиховом извршењу.
Извршење посебних обавеза је подробније регулисано Правилником о извршењу
васпитних мера посебних обавеза.76 Овим правилником се утврђују облици и начин
извршења васпитних мера посебних обавеза, одређују органи надлежни за спровођење
извршења посебних обавеза, уређују међусобни односи тих органа и утврђују друга
правила од значаја за остваривање сврхе ове врсте васпитних мера. Тако се у чл.4.
Правилника наводи да суд може малолетнику изрећи посебну обавезу из члана 14. став
2. тачка 1. Закона, кад нађе да је таква посебна обавеза оправдана због стварног кајања
малолетника и разумевања оштећеног да је кривично дело резултат околности за које
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се може наћи одређено разумно оправдање, при чему ће суд посебно водити рачуна о
потреби да малолетник и оштећени изграде боље односе и да убудуће немају сукобе и
неспоразуме, као и да се на тај начин може остварити сврха те врсте посебне обавезе у
оквиру опште сврхе кривичних санкција према малолетницима. Важно је истаћи да суд
може изречену меру заменити другом мером или је решењем укинути пре истека
законског рока ако процени да је то потребно.
Трајање посебних обавеза је различито одређено. Осим посебних обавеза да се
малолетник извини оштећеном, да у оквиру својих могућности надокнади штету
причињену кривичним делом и да се без накнаде укључи у рад хуманитарних
организација које се баве пословима социјалног, локалног или еколошког садржаја, све
остале посебне обавезе могу трајати до годину дана.

Када је реч о посебној обавези да малолетних својим радом надокнади
причињену штету кривичним делом она може трајати најдуже 60 часова у периоду од 3
месеца, а када се ради о обавези укључења без накнаде у у рад хуманитарних
организација и у послове социјалног, локалног или еколошког садржаја, она по ЗМ
може трајари најдуже 120 часова у периоду до 6 месеци. Надзор над вршењем
посебних обавеза врши суд, с тим што одговарајуће извештаје може да затражи и од
органа старатељства (чл.14.ЗМ).

Треба указати и на сличности и разлике између посебних обавеза и васпитних
налога чији се називи у једном делу преклапају, што може да створи забуну код опште,
а делом и код стручне јавности. У најкраћем, разлике између посебних обавеза и
васпитних налога се могу свести на следеће: 1) посебне обавезе су мере безбедности
(кривичне санкције) док васпитни налози то нису; 2) посебне обавезе увек изриче суд
док васпитне налоге може да изрекне и суд и јавни тужилац за малолетнике; 3) посебне
обавезе се увек изричу у кривичном поступку, док васпитни налози представљају мере
скретања са кривичног поступка; 4) циљ посебних обавеза је усмерен на остваривање
предвиђеног утицаја на развој малолетника, јачање његове одговорности, васпитање и
развој његове личности, док је циљ васпитних налога да се кривични поступак уопште
не покреће или да се прекине односно обустави уколико је већ покренут; 5) васпитни
налог може да траје најдуже 6 месеци, а посебне обавезе могу трајати и до годину дана;
6) и последице неиспуњења су различите: у случају неиспуњења посебне обавезе она
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се може заменити другом посебном обавезом или неком другом васпитном мером, а у
случају неиспуњења васпитног налога, покренуће се кривични поступак против
малолетника, а прекинути поступак ће се наставити; 7) васпитни налог се може изречи
само малолетном извршиоцу кривичног дела, док се посебне обавезе, могу изрећи и
млађем пунолетном лицу.77

Као што је већ речено, у оквиру васпитних мера посебно место заузимају мере
упозорења и усмеравања. У њиховој примени су дата велика дискрециона овлашћења
суду независно од врсте и тежине кривичног дела. Интенција законодавца је била да се
тиме још више потенцира обавеза судова да свака изречена кривична санкција мора
бити сразмерна учињеном кривичном делу и учиниоцу. Доследна примена принципа
индивидуализације кривичних санкција је посебно важна када је реч о малолетним
извршиоцима кривичних дела јер уколико је она неодговарајућа неће остварити своје
циљеве (у смислу специјалне и генералне превенције) што може негативно утицати на
даљи психо-социјални развој малолетника, а може довести и до рецидивизма.

И овде ће бити анализиране поједине судске сентенце релевантне за изрицање
посебних обавеза.
Обавеза родитеља или стараоца за спровођење посебне обавезе уз појачан надзор
Сентенца:


На испуњење посебних обавеза уз васпитну меру појачаног надзора у

смислу члана 23 Кривичног закона Републике Србије, не могу се обавезати
родитељи или стараоци малолетника.
Из образложења:
"Испитујући поводом жалбе браниоца малолетника, а по службеној дужности
у смислу члана 376 став 2 Закона о кривичном поступку, побијано решење и у односу
на одређену посебну обавезу из члана 23 став 2 тачка 8) Кривичног закона Републике
Србије (даље: КЗ РС), Врховни суд налази да је погрешио првостепени суд када је,
осим према малолетном М., истовремено и према његовим родитељима одредио
77
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посебну обавезу укључивање у третман Завода за лечење болести зависности у Б., а
због малолетникове склоности ка претераном конзумирању алкохола.
Наиме, правилно тумачећи члан 23 КЗ РС несумњиво је да се посебне обавезе уз
појачан надзор односе и одређују искључиво према малолетном учиниоцу кривичног
дела, а не и према другим лицима са којима он живи, у конкретном случају то су
његови родитељи, а који су изреченом васпитном мером иначе обавезни да над
малолетником врше појачан надзор. Посебне обавезе, стога, не треба мешати са
упутствима и обавезама које суд даје, не треба их мешати са налозима датим
родитељима у циљу ефикаснијег провођења појачаног надзора у које налоге би,
свакако, спадао и захтев за активним односом родитеља према одређеној посебној
обавези у односу на њиховог сина."
(Решење Врховног суда Србије, Кжм. 58/2001 од 22.1.2002. године - Билтен судске
праксе Врховног суда Србије, бр. 2/2002 - стр. 142).
У конкретном случају Врховни суд у свом решењу сасвим јасно указује на
грешку првостепеног суда будући да се посебне обавезе могу изрећи само малолетном
учиниоцу кривичног дела, а не и његовим родитељима или другим лицима са којима
малолетник живи. Њима се могу дати само упутства за вршење појачаног надзора на
шта такође, основано указује поменуто решење ВСС. Овакво становиште има своје
упориште како у правној теорији тако и у позитивном малолетничком кривичном
законодавству.

Посебне обавезе
Против мал. С.А. jавни тужилац за малолетнике у Нишу поднео је предлог за
изрицање кривичне санкције због кривичног дела лака телесна повреда из чл. 122 ст. 2
у вези са ст. 1 КЗ. Предложено је да се одржи главни претрес и да се према мал. С.А.
изрекне васпитна мера о којој ће се ЈТ за малолетнике изјаснити на самом претресу.
Одлучујући о васпитној мери сходно чл. 12 ЗМ суд је имао у виду да је мал.
С.А. у међувремену постао пунолетан, да је изразио вербално кајање због извршеног
дела, да је обухваћен образовним процесом са плановима да даље школовање настави и
да су му прогнозе будућег понашања позитивне, те да је са ошт. Ћ.М. већ постигао
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помирење и да ће убудуће наставити међусобне односе. С обзиром на то да је мал. С.А.
изразио спремност да се извини ошт. Ћ.М. и да је са тим био сагласан и оштећени, суд
је на основу чл. 14 ЗМ одржао рочиште на коме се мал. С.А. извинио оштећеном Ћ.М.,
сходно чл. 6 Правилника о извршењу васпитне мере посебне обавезе.

Предлог да се према мал. С.А. изрекне васпитна мера – извињење оштећеном
потекао је од ЈТ за малолетнике, са чиме су били сагласни и остали учесници у
поступку, као и представник Центра за социјални рад. Стога се приступило изрицању
овакве васпитне мере јер је суд оценио да ће се на овај начин отклонити узрок који је
довео до сукоба између мал. С.А. и ошт. Ћ.М и на тај начин им помоћи да више међу
њима не дође до физичког сукоба. Суд је оценио да је кајање мал. С.А било искрено и
да између њега и оштећеног, због учесталих контаката и виђења не треба да постоји
никакав разлог за евентуалне будуће несугласице, те да је његово извињење оштећеном
најприкладнији начин да се отклоне штетне последице, а кривични поступак оконча на
брз и ефикасан начин.

(Решење Окружног суда у Нишу Км. 24/07 - судија Јасмина Јововић) - Билтен
судске праксе Окружног суда у Нишу, бр. 25/2007, Интермеx, Београд78

Ова одлука Окружног суда у Нишу показује да се и најмање репресивном
посебном обавезом – извињењем оштећеном може постићи сврха кажњавања, посебно
имајући у виду да су после критичног догађаја окривљени и оштећени остали у добрим
односима.

Васпитне мере су најчешће изрицане кривичне санкције малолетним
извршиоцима кривичних дела. Овакво опредељење судова је сасвим оправдано будући
да се њима може у највећем броју случајева ефикасно утицати на васпитање
малолетника и усвајање некриминогених образаца понашања. У оквиру васпитних
мера посебно место заузимају мере упозорења и усмеравања. У њиховој примени су
дата велика дискрециона овлашћења суду независно од врсте и тежине кривичног дела.
Интенција законодавца је била да се тиме још више потенцира обавеза судова да свака
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изречена кривична санкција мора бити сразмерна учињеном кривичном делу и
учиниоцу. Доследна примена принципа индивидуализације кривичних санкција је
посебно важна када је реч о малолетним извршиоцима кривичних дела јер уколико је
она неодговарајућа неће остварити своје циљеве (у смислу специјалне и генералне
превенције) што може негативно утицати на даљи психо-социјални развој
малолетника, а може довести и до рецидивизма.

Због свега наведеног мере упозорења и усмеравања (иако је реч о најблажим
кривичним санкцијама које се могу изрећи малолетним учиниоцима кривичних дела)
не треба примењивати аутоматски и шаблонски, на начин који малолетнику неће јасно
пренети поруку друштва о штетности и недозвољености његовог поступања. То је
нарочито важно када је реч о извршењу судског укора. Овде највећа одговорност за
његову правилну и закониту примену лежи управо на судији за малолетнике. Често од
начина на који се малолетнику саопштава суштина и смисао ове најблаже васпитне
мере зависи у којој мери ће бити остварени циљ и сврха васпитних мера, имајући у
виду њихов превасходно васпитни карактер.
Васпитне мере појачаног надзора

Поред судског укора, васпитне мере појачаног надзора се најчешће изричу. То је
последица настојања свих државних органа задужених за процесуирање малолетника,
као учинилаца кривичних дела да се они само изузетно, и када је то неопходно, издвоје
из средине у којој су живели пре извршења кривичних дела. Приликом предлагања ове
васпитне мере, орган старатељства обавезно води рачуна о карактеристикама породице
у којој малолетник живи. У судској пракси је запажено да се ова мера изриче код оних
малолетника, чији су родитељи показали задовољавајући ниво социјалнозаштитне, а
незадовољавајући ниво васпитне и социопсихолошке функције. Ова врста васпитних
мера се изриче према малолетнику када је потребно предузети трајније мере
васпитања, преваспитања или лечења уз одговарајући надзор, али није

потребно

његово издвајање из средине у којој живи. Дакле, малолетник остаје у средини у којој
је и раније живео, што уз предузимање одговарајућих мера и поступака, може да
допринесе његовој ресоцијализацији. Да би реализација васпитних мера појачаног
наадзора била ефикасна, она мора бити добро испланирана. У том смислу неопходно је
направити индивидуалне планове заштите који садрже циљеве, садржаје, методе и
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активности усмерене на породични, васпитнообразовни, социоекономски, правни, па и
психофизички статус малолетника. Уочено је да у пракси суд, приликом изрицања ове
васпитне мере у довољној мери не указује органу старатељства на неопходност
сачињавања и примене ових планова. У реализацију ове васпитне мере су поред
стручних лица из центара за социјални рад, укључена и друга стручна лица из
просвете, здравства,

разних саветовалишта, невладиних организација, едуковани

појединци, волонтери итд.

Као што је већ речено, Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и
кривичноправној заштити малолетних лица Републике Србије (ЗМ), познаје 4 врсте
васпитних мера појачаног надзора:

1. васпитна мера појачаног надзора од стране родитеља, усвојиоца или
стараоца,
2. васпитна мера појачаног надзора органа старатељства,
3. васпитна мера појачаног надзора у другој породици и
4. васпитна мера појачаног надзора уз дневни боравак у одговарајућој
установи за васпитање и образовање малолетника (чл.15-27. ЗМ).

Појачан надзор од стране родитеља, усвојиоца или стараоца

Васпитна мера појачаног надзора од стране родитеља, усвојиоца или стараоца
припада оним васпитним мерама које подразумевају да малолетник остане у средини у
којој је до тада живео. Она проистиче из примарне одговорности породице за
васпитање и развој малолетника. За изрицање ове васпитне мере потребно је да
кумулативно буду испињени следећи услови:

1. да су родитељи, усвојилац и старалац пропустили да врше потребну бригу и
надзор над малолетником;
2. да су родитељи, усвојилац и старалац у могућности да врше потребан надзор;
3. да се са основом може очекивати да ће да родитељи, усвојилац и старалац моћи
да брину о малолетнику и са успехом врше надзор над њим.
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До података о могућности породице да врше надзор над малолетником суд
обично долази на основу налаза и мишљења органа старатељства. За изрицање ове
васпитне мере није од значаја да ли се ради о млађим или старијим малолетницима,
тежина извршеног кривичног дела, као ни чињеница да ли је извршено више
кривичних дела у стицају, већ да ли су родитељи, усвојилац односно старалац у
могућности да врше потребан надзор над малолетником. Приликом изрицања ове
васпитне мере суд не одређује унапред њено трајање, а закон предвиђа да она може
трајати најмање шест месеци, а највише две године (чл.15.ЗМ). Извршење ове васпитне
мере почиње када се родитељу, усвојиоцу или стараоцу достави извршна судска одлука
којом је она изврeчена (чл.102.ЗМ). Суд је овлашћен да лицима који су одређена за
непосредно извршење васпитне мере да конкретна упутства за предузимање појединих
мера према малолетнику, које се могу односити на школовање малолетника, дружење
са одређеним лицима, коришћење слободног времена и сл. Надзор над извршењем ове
васпитне мере врши орган старатељства и родитељ, усвојилац или старатељ
малолетника је дужан да представницима органа старатељства омогући вршење овог
надзора (чл.104.ЗМ). Уколико дође до неслагања између родитеља и органа
старатељства у погледу одређених мера који чине суштину ове васпитне мере, те
спорове решава судија за малолетнике који је судио у првом степену (чл.103.ЗМ).
Такође, постоји обавеза родитеља, усвојиоца или стараоца и органа старатељства да
суд и надлежном тужилаштву на сваких шест месеци достављају извештаје о току
изречене васпитне мере, чиме се још више потенцира одговорност свих актера у њеном
извршењу (чл.84. ст.2. ЗМ).

Појачани надзор у другој породици

Васпитна мера појачаног надзора у другој породици се изриче онда када није
потребно малолетника издвојити из средине у којој је дотада живео и изрећи му неку
од васпитних мера институционалног карактера, али његова породица није у прилици
или не жели да врши потребни надзор над њим (чл.16. ЗМ). Специфичност

ове

васпитне мере је у томе што се малолетник упућује у другу породицу коју, на предлог
органа старатељства, одређује суд. У судској пракси се ова васпитна мера врло ретко
изриче, пре свега из разлога што је веома тешко наћи породицу која би за малолетника
била већи ауторитет од његове, а са друге стране, тешко је наћи породицу која би била
вољна да преузме бригу над малолетником, преузимајући на тај начин и низ других
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обавеза. За изрицање ове васпитне мере потребно је кумулативно испуњење два
услова. Први је да родитељ односно старалац малолетника није у прилици да над
малолеником врши одговарајући надзор, а други да друга породица којој је малолетник
поверен жели и има могућности да врши тај надзор. Закон није прописао ближе
критеријуме за одређивање породице у којој ће се ова мера извршавати. Због тога, суд
има велику одговорност у избору одговарајуће породице која ће остварити позитиван
утицај на малолетника и којој ће он бити привржен. Контролу над извршавањем ове
васпитне мере врши орган старатељства, с тим што орган старатељства паралелно са
извршењем ове мере мора да ради на стварању услова за враћање малолетника у своју
примарну породицу када васпитна мера буде обустављена. Трајање мере је релативно
одређено тако да она може трајати најкраће шест месеци, а најдуже две године
(чл.16.ЗМ). Мера ће се обуставити и пре истека ако родитељи, односно стараоци
постану способни да се о малолетнику старају или кад се малолетник толико поправи
да даље извршавање изречене васпитне мере постане непотребно (чл.107. ЗМ).

Са породицом у којој ће се извршавати ова васпитна мера надлежни орган
старатељства закључује одговарајући уговор којим се регулишу међусобни односи
односно одређују права и обавезе сваке стране уговорнице. Уколико се у току
извршења васпитне мере појаве околности које у великој мери отежавају њено
извршење, на предлог јавног тужиоца за малолетнике односно органа старатељства,
суд може одредити другу породицу или изречену меру заменити неком другом. ЗМ
дозвољава малолетнику да током трајања ове васпитне мере одржава контакт са својом
породицом, будући да је то од виталног значаја за његов даљи развој, о чему одлучује
судија за малолетнике који је у првом степену изрекао васпитну меру појачаног
надзора у другој породици (чл.106.ЗМ).

Постоји проблем извршења код ове васпитне мере с обзиром на то да не постоји
списак породица у којима би се реализовала ова васпитна мера, а и не ради се на
развоју специјализованог хранитељства. Код извршења васпитних мера појачаног
надзора често недостаје логистика органа старатељства. 79 Оно што је још увек
присутно је недовољна сарадња и повезаност свих који учествују у процесу извршења
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васпитних мера. У таквој ситуацији одговорност за неефикасно извршавање васпитних
мера се пребацује с једних на друге учеснике у поступку и докле год буде тако, крајњи
циљ васпитних мера оличен у социјалној реинтеграцији малолетника неће бити
постигнут.80

Појачани надзор од стране органа старатељства

Ова васпитна мера уведена је новелом КЗ из 1959. године. За њено изрицање
неопходно је да родитељ, усвојилац односно старалац није у могућности да врши
надзор над малолетником и да није могуће изрећи васпитну меру појачаног надзора у
другој породици у конкретном случају (чл.17.ЗМ). Приликом изрицања ове васпитне
мере суд треба да цени све околности које се тичу како личности малолетника, тако и
оне које се тичу његовог породичног и ширег окружења.

Код ове васпитне мере је карактеристично да малолетник остаје у својој
породици код својих родитеља, усвојиоца или стараоца који се и даље о њему брину и
старају и издржавају га, с тим што појачан надзор над њим врши орган старатељства. У
овом случају улога органа старатељства је специфична јер се брине о малолетнику,
његовом школовању, запослењу, одвајању од средине која на њега штетно утиче,
лечењу и сређивању прилика у којима живи.

Као и остале васпитне мере појачаног надзора и ова је релативно неодређеног
трајања, с тим што закон прописује да може трајати најкраће 6 месеци, а најдуже две
године (чл.17.ЗМ). У овом периоду суд ће, зависно од напретка постигнутог у
преваспитању малолетника, одлучити о евентуалном обустављању извршења изречене
васпитне мере или њеној замени неком другом.

За извршење ове васпитне мере надлежан је орган старатељства према месту
пребивалишта односно боравишта малолетника у време када је одлука којом је мера
изречена постала правноснажна. По пријему извршног решења којом је изречена ова
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васпитна мера надлежни орган старатељства је дужан да одреди службено или стручно
лице које ће непосредно бити задужено за извршавање ове васпитне мере, о чему орган
старатељства обавештава судију за малолетнике који је судио у првом степену
(чл.109.ЗМ). Иако закон то није изричито предвидео стручно лице ће се одредити из
редова оних представника органа старатељства који су водили поступак према
малолетнику.

Стручно лице коме је поверено спровођење васпитне мере сачиниће програм
рада са малолетником. Закон изричито не предвиђа шта конкрено тај програм треба да
садржи, али у складу са општим принципима извршења васпиних мера и сврхом
кривичних санкција према малолетницима, он свакако треба садржати мере које се
тичу школовања малолетника, његовог запослења, одвајања од средине која на њега
штетно утиче, лечења и сређивања прилика у којима живи. Неопходне контактe са
малолетником и лицима која се о њему старају обавља стручно лице у интервалу које
само одреди.

Законом је такође, предвиђена обавеза државним институција да органу
старатељства пруже сву потребну помоћ у извршењу ове васпитне мере, као и обавеза
родитеља односно лица која се о малоетнику старају да орган старатељства обавесте о
свим околностима које отежавају извршење васпитне мере. С друге стране, орган
старатељства има обавезу да судију за малолетнике који је меру изрекао најмање
једном у шест месеци, а по потреби и чешће, обавештава о току извршавања васпитне
мере (чл.110 ЗМ).

Код извршавања ове васпитне мере појављује се један проблем. Орган
старатељства доставља суду често типизиране и стереотипне планове третмана и у
многим случајевима законско начело индивидуализације третмана није на прави начин
спроведено у пракси. У истинитост ове тврдње уверили смо се и приликом праћења
кривичних поступака према малолетницима пред Вишим судом у Нишу у оквиру
емпиријског дела истраживања спроведеног за потребе овог рада. Наиме, представник
органа старатељства (тзв. „водитељ случаја“) је у многим случајевима имао пасивну
улогу, с тим што се често стиче утисак да се и извештаји о психо-социјалном статусу
малолетника састављају по унапред одређеном обрасцу, што свакако не доприноси
ефикасности ове васпитне мере. Наравно, овим се не жели умањити огроман труд
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велике већине радника Центра за социјални рад у Нишу, који свој посао обављају
савесно и стручно у корист малолетника и друштвене заједнице, већ да се укаже на
неке уочене пропусте, како би се они благовремено отклонили. У процесу извршења
ове васпитне мере контрола понашања малолетника је од веома велике важности јер
његово понашање указује на степен развијености осећаја одговорности, а развијање
управо овог сегмента личности малолетника је један од циљева малолетничких
кривичних санкција.81

Појачани надзор уз дневни боравак у одговарајућој установи за васпитање
и образовање малолетника

Ова васпитна мера се изриче када је уз меру појачаног надзора потребно и
ангажовање стручних лица која раде у одговарајућим установама за васпитање и
образовање малолетника (чл.18.ЗМ).

За извршење ове мере и надзор над спровођењем дневног боравка малолетника
у одговарајућој установи за васпитање и образовање малолетника надлежан је орган
старатељства према месту пребивалишта односно боравишта малолетника у тренутку
када је одлука о изрицању ове васпитне мере постала извршна. Орган старатељства
бира установу у којој ће се извршити ова мера, али не одлучује о томе какви ће се
образовно-васпитни програми примењивати према малолетнику (чл.111.ЗМ). Закон
прописује само да ће се у установи одговарајућим васпитним и образовним садржајима
утицати на будући живот и понашање малолетника у ужој и широј социјалној средини.
У току извршавања ове васпитне мере малолетник остаје код родитеља односно код
лица која се о њему старају, наставља да одлази у шолу односно на посао, с тим што је
у обавези да у периоду трајања васпитне мере (најмање 6 месеци, а најдуже 2 године),
одлази у одговарајућу установу највише 4 сата у току радног дана (чл.18.ст.2. ЗМ).

Све активности које се спроводе у току извршења ове васпитне мере уписују се
у дневник рада. Извешај о току извршења васпитне мере по њеном окончању, а по
потреби и раније, доставља установа у којој се извршава дневни боравак малолетника,
судији за малолетнике суда који је судио у првом степену, јавном тужиоцу за
81
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малолетнике и надлежном органу старатељства (чл.112.ЗМ). У Нишу се ова васпитна
мера извршава у Заводу за васпитање омладине.

Уз неку од васпитних мера појачаног надзора, суд може малолетнику да изрекне
једну или више посебних обавеза (чл.19.ЗМ). То су управо оне посебне обавезе које
представљају самосталне врсте мера упозорења и усмеравања и то на исти начин и у
истом трајању као што се изричу ове кривичне санкције, с тим у оквиру одређеног
времена њиховог извршења поједине обавезе се могу изменити или укинути зависно од
резултата који су постигнути.82 Приликом изрицања неке од посебних обавеза уз
васпитну меру појачаног надзора, суд ће малолетнику и његовом родитељу, усвојиоцу
или стараоцу предочити да се малолетнику у случају неизвршења изречених посебних
обавеза може изрећи нека друга тежа васпитна мера.

Ванинституционалне заводске мере имају велики

значај

у сузбијању

налолетничке делинквенције јер се малолетник не издваја из средине у којој је до тада
живео, па те кривичне санкције имају мањи степен ретрибутивности. Марина
Симовић-Нишевић у својој докторској дисертацији исправно наводи да су „мјере
ванинституционалног карактера

окосница политике сузбијања малољетничког

криминалитета, те их, сходно томе, предвиђају савремена законодавства. Овим мјерама
се жели малољетнику осигурати преваспитање, као и даљи исправан развој личности.
Преваспитавање се предузима и спроводи након делинквентног понашања (post
delictum),

изрицањем

прописаних

васпитних

мјера

ванинституционалног

или

институционалног карактера и спроводе га, по правилу, у породици органи
старатељства или, у одговарајућим васпитним установама, лица која су за то стручно
оспособљена.“83 Због изнетих предности ванинституционалне васпитне мере се
широко користе у свим савременим правним системима и представљају најчешћи
облик правног реаговања на криминалитет малолетника. Без обзира на велики
терапеутски потенцијал васпитних мера ванинституционалног карактера, у неким
случајевима тежина извршеног кривичног дела, као и лична својства малолетника
указују на неопходност његовог издвајања из средине у којој је до тада живео и која на
82
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њега штетно утиче. У тим случајевима је оправдано малолетнику изрећи неку од
васпитних мера заводског карактера.

Заводске васпитне мере

Заводске мере су васпитне мере институционалног карактера које се састоје у
смештају малолетника у васпитне установе на одређено време. Постоје у свим
законодавствима са различитим називима и садржином. Потичу од дечијих домова и
поправних завода који су настали широм Европе у XVI и XVII веку. У односу на
период када су настали, данашњи заводи за малолетнике су претрпели значајне измене.
Данас се заводи за малолетнике лоцирају ближе месту пребивалишта малолетника,
граде се установе полуотвореног и отвореног типа у којима се примењују савремени
облици третмана према малолетницима, све са циљем да се ретрибутивност ових
кривичних санкција сведе на најмању могућу меру. Ова врста васпитних мера може
бити изречена старијим и млађим малолетницима, млађим пунолетним лицима, као и
пунолетним лицима која су кривична дела извршила као старији малолетници.

Заводске мере се изричу према малолетнику према коме треба предузети
трајније мере васпитавања, оспособљавања и лечења уз његово потпуно издвајање из
дотадашње средине, ради вршења појачаног утицаја на малолетника; оне се изричу као
последње средство и могу трајати у границама прописаним законом и то само онолико
колико је потребно за остварење сврхе васпитних мера. ЗМ познаје три врсте заводских
васпитних мера (чл.11. ЗМ):

1. упућивање у васпитну установу
2. упућивање у васпитно-поправни дом (у Србији се оваква установа налази
у Крушевцу и полуотвореног је типа) и
3. упућивање у посебну установу за лечење и оспособљавање.

Од врсте васпитне мере зависи и установа у којој ће се она извршавати. Ипак,
извршење заводских мера има неке заједничке карактеристике. Заводске васпитне мере
се извршавају у васпитној установи, васпитно-поправном дому и посебној установи за
лечење и оспособљавање (чл.113.ЗМ). Рок за почетак извршења је три дана од пријема
извршне судске одлуке и потребне документације. Овај рок је обавезујући, по сили
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закона. У случају ненадлежности суда који је судио у првом степену предвиђена је
обавеза да ненадлежни суд извршну одлуку заједно са изводом из матичне књиге
рођених малолетника, исправом о његовом досадашњем школовању и оспособљавању,
налазом о здравственом стању, подацима о ранијем вршењу кривичних дела, вођеним
поступцима и извештајима органа старатељства достави органу надлежном за
извршење заводске васпитне мере у року од три дана од када је одлука постала
извршна (чл.114.ЗМ).

У току извршења заводске мере судија за малолетнике који је судио у првом
степену и надлежни јавни тужилац за малолетнике имају обавезу да најмање два пута
годишње обилазе малолетника смештеног у установу за извршење заводских
васпитних мера. У току ових посета, они су у непосредном контакту, како са
малолеником, тако и са стручним лицима који се старају о извршењу изречене
васпитне мере. Такође, могу остварити увид у одређену документацију у циљу
утврђивања правилности и законитости поступања према малолетнику, као и оцене
постигнутог успеха у васпитању и правилном развоју малолетника.

Уколико се током обиласка малолетника уоче извесни пропусти, судија за
малолетнике и јавни тужилац за малолетнике су дужни да без одлагања о томе
обавесте органе установе надлежне за стручни надзор над извршењем васпитних мера,
као и установу у којој се извршава заводска васпитна мера. Ови органи су затим дужни
да изврше све потребне мере како би се ти пропусти отклонили и о томе обавесте
надлежног судију за малолетнике и јавног тужиоца за малолетнике (чл.115.ЗМ). У
наставку рада ће бити изложене карактеристике појединих васпитних мера заводског
карактера у малолетничком кривичном праву Републике Србије.

Упућивање у васпитну установу

Ово је најблажа васпитна мера заводског типа која се изриче малолетном
учиниоцу кривичних дела чије се васпитање и преваспитање може постићи једино
издвајањем из дотадашње средине, стављањем под стални надзор и пружањем помоћи
од стране стручних лица (чл.20.ЗМ). Ова васпитна мера се извршава у установи која
може да обезбеди смештај и задовољење васпитних, здравствених, образовних,
спортских и других развојних потреба малолетника. То су васпитне установе општег
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типа или установе у којима су смештени и малолетници који нису извршили ниједно
кривично дело, али имају одређених проблема у понашању (тзв. „проблем деца“). То
упућује на закључак да је и примена ове старатељске мере затворене заштите
превасходно условљена околношћу да се дете налази у неповољним развојним и
васпитним условима у средини где живи (без обзира да ли је оно манифестивало
негативно понашање или је само угрожено породичним приликама) и да му је, с тога,
неопходно пружити трајнији надзор и помоћ стручних лица.84 Сматра се да ће боравак
у таквој установи уз стални надзор стручних лица позитивно утицати на малолетне
учиниоце кривичних дела. При томе малолетник коме је извречена ова васпитна мера
има иста права и обавезе као и остали малолетници смештени у установу, а ова
чињеница је позната само управнику установе и стручним лицима непосредно
укљученим у извршење изречене мере. Тиме се спречава стигматизација малолетника
коме је изречена васпитна мера од стране других лица у установи. Третман
малолетника коме је изречена васпитна мера се не разликује од третмана осталих
малолетника, с тим се овим малолетницима поклања посебна пажња, али тако да се они
не издвајају од осталих малолетника.

Васпитна мера упућивања у васпитну установу је релативно неодређеног
трајања јер је законом одређено само њено најкраће и најдуже трајање из разлога што
се не може унапред тачно знати колико је времена потребно за преваспитање
малолетника. Она може трајати најкраће шест месеци, а најдуже две године. (чл.20.ст.2
ЗМ). Према раније важећем кривичном законодавству, ова васпитна је могла трајати од
шест месеци до три године.85 Интенција законодавца приликом скраћивања
максималног трајања ове васпитне мере је била да се трајање свих заводских васпитних
мера које се изричу на малолетнику сведе само на оно време које је неопходно да се
боравком у установи постичне сврха изречене васпитне мере, што је у складу са
обавезама проистеклих из ратификованих међународних докумената. Суд ће на сваких
шест месеци одлучивати да ли постоји потреба за обуставом ове мере или њену замену
неком другом мером. Лице коме је изречена васпитна мера упућивања у васпитну
установу може остати до навршене 21. године живота. (чл.120. ЗМ).
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Орган старатељства надлежан према месту пребивалишта односно боравишта
малолетника у време када је одлука којом је изречена васпитна мера постала извршна,
одређује лице које је дужно да малолетника доведе у установу, а васпитна установа
обавештава суд о дану пријема малолетника и почетку извршења васпитне мере
(чл.121. ЗМ).

У случају да извршење васпитне мере не може да отпочне или да се настави јер
малолетник одбија да дође у установу или се налази у бекству, орган старатељства
односно управник васпитне установе о томе обавештава надлежни орган унутрашњих
послова, чији припадници доводе малолетника у васпитну установу. Том приликом
начин довођења не сме нарушавати достојанство малолетника. (чл.122. ЗМ).

Премештање малолетника у другу васпитну установу може се извршити на
основу одлуке првостепеног суда, ако за то постоје оправдани разлози, на захтев
малолетника, родитеља, усвојиоца или стараоца малолетника или на предлог установе
у којој се васпитна мера извршава односно на предлог надлежног органа старатељсва
(чл.123. ЗМ). Све наведене законске одредбе имају за циљ да осигурају ефикасно
извршење изречене васпитне мере, у најбољем интересу малолетника.
Ова васпитна мера постоји и у малолетничким кривичним законодавствима
земаља у региону. Тако чл. 15. Закона о судовима за младеж Хрватске предвиђа да ће
„упућивање у одгојну установу суд изрећи кад је малољетника потребно издвојити из
средине у којој живи и уз помоћ, бригу и надзор одгојитеља и других стручњака
омогућити трајније дјеловање на његову личност, понашање, развој и одгој, особито
образовањем и радним оспособљавањем. Одгојна мјера упућивања у одгојну установу
извршава се у правилу у установи социјалне скрби, а може се извршавати и у удругама
специјализираним за дјецу с проблемима

у понашању,

сукладно њиховом

појединачном програму поступања, а мјесто извршавања одгојне мјере могуће је према
процјени стручног тима промијенити. У одгојној установи малољетник остаје најмање
шест мјесеци, а најдуље двије године, с тим да суд мора сваких шест мјесеци у
сједници вијећа испитати има ли основе обуставити извршење ове мјере или је
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замијенити другом одгојном мјером.“86 Специфичност ове васпитне мере у Хрватској
је у чињеници да се она може извршавати и у удружењима специјализованим за децу
са проблемима у понашању. Добра страна оваквог законског решења је да се њиме
шири могућност примене ове васпитне мере, имајући у виду шири спектар институција
у којима је могуће применити меру упућивања у васпитну установу.
Слично решење постоји и у Закону за малолетничку правду Републике
Македоније. Васпитна мера упућивање у васпитну установу је регулисана у чл. 39.
овог закона. Суд може малолетника над коме је потребан трајан надзор од стране
стручних лица (са стручном спремом васпитача) упутити у васпитну установу у циљу
васпитања, преваспитања и правилног развоја. У васпитној установи малолетник остаје
најмање шест месеци, а највише три године. При изрицању ове мере суд не одређује
њено трајање, већ о томе накнадно одлучује.87

Закон о поступању према малољетницима у кривичном поступку донет је у
Црној Гори. Чл.25. овог закона прописује да ће суд мјеру упућивања малољетника у
васпитну установу незаводског типа изрећи кад малољетника треба издвојити из
средине у којој живи и обијезбедити му помоћ и стални надзор од стране стручних
лица. Мјера упућивања у васпитну установу незаводског типа може трајати од шест
месеци до двије године, при чему суд сваких шест мјесеци разматра да ли постоје
услови за обуставу извршења мјере или за њену замјену другом васпитном мјером.
Лице коме је изречена васпитна мјера упућивање у васпитну установу незаводског
типа у установи може остати до навршене 21. године живота.88

Кривични закон Босне и Херцеговине у чл.90. прописује да ће суд изрећи
васпитну мјеру упућивања у васпитну установу за васпитање малољетника
малољетнику над којим треба обезбедити вршење сталног надзора од стране стручних
васпитача у станови за васпитање малољетника. У васпитној установи малољетник
остаје најмање шест мјесеци, а највише три године. При изрицању ове мјере суд неће
одредити њено трајање, већ ће о томе накнадно одлучити.89
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Закон о заштити и поступању са дјецом и малољетницима Републике Српске у
чл. 41. предвиђа да суд изриче мјеру упућивања у васпитну установу када је потребно
малољетника издвојити из средине у којој живи и обезбиједити му помоћ и стални
надзор стручних васпитача у установи за васпитање малољетника. У васпитној
установи малољетник остаје најмање шест мјесеци, а најдуже двије године, с тим да
суд сваких шест мјесеци разматра да ли има основа за обуставу извршења мјере или
замјену неком другом васпитном мјером.90
Слична је и одредба чл. 94. Кривичног закона Федерације БиХ о упућивању у
одгојну установу. Наиме, суд ће изрећи одгојну мјеру упућивања у одгојну установу
малољетнику над којим треба осигурати извршење сталног надзора стручних
одгојитеља у установи за одгој малољетника.У одгојној установи малољетник остаје
најмање шест мјесеци а највише три године. При изрицању ове мјере суд неће
одредити њено трајање, већ ће о томе накнадно одлучити.91

Кривични закон Дистрикта Брчко БиХ у чл.94. прописује да ће суд изрећи
одгојну мјеру упућивања у одгојну установу малољетнику над којим треба осигурати
вршење сталног надзора стручних одгајатеља у установи за одгој малољетника.У
одгојној установи малољетник остаје најмање шест мјесеци, а највише три године. При
изрицању ове мјере суд неће одредити њено трајање, већ ће о томе накнадно
одлучити.92
Чл. 79. Казенског законика Словеније садржи одредбу о упућивању
малолетника у васпитни завод („Oddaja v vzgodni zavod“). Према овој законској
одредби суд изриче васпитну меру упућивање у васпитни завод малолетнику када је
потребно применити васпитне мере под сталним надзором стручних васпитача. У
васпитном заводу малолетник остаје најмање шест месеци, а највише три године. Кад
изрекне ову васпитну меру, суд не одлучује о њеном трајању, већ одлуку о томе доноси
касније. Мера упућивања у васпитну установу може бити реализована и уз дневни
боравак у васпитном заводу.93 Овако одређена васпитна мера је најсличнија васпитној
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мери меру појачани надзор органа старатељства уз дневни боравак у установи за
васпитање и образовање, која као таква постоји у систему малолетничких кривичних
санкција Републике Србије.
Овај кратки приказ законских решења одредби кривичних законодавстава
земаља насталих распадом некадашње СФРЈ, релевантних за изрицање и извршење
васпитне мере упућивања у васпитну установу, показује да су наведена законска
решења готово идентична, што се може тумачити заједничком кривичноправном
традицијом наведених држава. И остали кривичноправни институти су регулисани на
сличан начин у наведеним државама, што видели смо, није заобишло ни малолетничко
кривично право. Упоредни метод је примењиван код анализе васпитне мере упућивања
у васпитну установу јер ће њој бити посвећена посебна пажња и у емпиријском делу
истраживања, о чему ће касније бити више речи.

Иако се у пракси српских судова ова мера не изриче често у односу на друге
васпитне мере, ипак се прегледом доступне литературе и електронских база судских
одлука, може пронаћи неколико судских одлука од значаја за извршење васпитне мере
упућивање у васпитн установу. У решењу којим суд малолетнику изриче васпитну
меру упућивање у васпитну установу не одређује се у којој ће се установи васпитна
мера и извршавати (решење Врховног суда Србије Кжм.78/92 од 30.10.1992. године).
Ова васпитна мера нема изразити принудни карактер, па се зато извршава у установама
социјалне заштите. Суд унапред не одређује ни установу у којој ће се ова васпитна
мера извршавати, већ је то задатак упутних органа, односно центара за социјални рад,
који ће имајући у виду сврху и циљ ове васпитне мере, одредити и одговарајућу
васпитну установу. Време које је малолетник провео у притвору не урачунава се у
време изречене заводске васпитне мере. Овакав став суда Врховног суда Србије се
може правдати посве различитом сврхом притвора, као најстрожије мере за обезбеђење
присуства малолетника у кривичном поступку у односу на васпитне мере које имају за
циљ утицање на личност малолетника да убудуће не врши кривична дела. Када се
према малолетнику изрекне васпитна мера упућивања у васпитну установу, не може се
продужити притвор до правноснажности решења о изрицању васпитне мере (пресуда
Врховног суда Србије Кж.3/93).94 Смисао оваквог става највише судске инстанце у
94
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Србији је да се малолетнику остави довољно времена да се боравком на слободи
припреми за извршење ове заводске време у свим оним случајевима, када је то имајући
у виду тежину извршеног кривичног дела, карактеристике личности малолетника и
остале околности, објективно могуће.

О васпитном потенцијалу ове васпитне мере можда најбоље сведоче бивши
штићеници Завода за васпитање омладине у Нишу. Један од штићеника Завода каже да
је у дому забрањен алкохол, крађа, туча, психоактивне супстанце, али је дозвољено да
изађу у град. Он каже и да када изађе из дома планира да се запосли и да ради као
бравар, јер је то, како каже, добар занат.95

У пракси се приликом извршење васпитне мере упућивање у васпитну установу
јављају одређени проблеми. Основни проблем код извршења ове васпитне мере јесте
што се она извршава само у три васпитне установе у Србији. То су Завод за васпитање
деце и омладине у Београду,96 Завод за васпитање деце и омладине у Књажевцу и
Завод за васпитање омладине у Нишу. Чини се да би увођење још неке установе у
систем установа за извршење кривичних санкција према малолетницима, уз прецизније
одређење критеријума за избор установе, сношења трошкова и коришћења слободног
времена малолетника у летњим месецима, у многоме помогло

бољем и

сврсисходнијем извршавању ове васпитне мере и њеном изрицању у сваком
конкретном случају када је то, према оцени суда, потребно.

Упућивање у васпитно-поправни дом

Упућивање у васпитно-поправни дом представља најстрожију од свих
васпитних мера које се могу изрећи малолетним учиниоцима кривичних дела. По својој
строгости се приближава казни малолетничког затвора, а по садржини она је блиска
васпитној мери упућивања у васпитну установу, те их треба разграничити. Док код
васпитне мере упућивања у васпитну установу, сврху треба остварити вршењем
сталног надзора над малолетником, уз одвајање из средине у којој је до тада живео, код
95
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ове васпитне мере сврха изрицања кривичних санкција према малолетницима се може
постићи једино применом појачаних мера преваспитања у специјализованој установи
за малолетнике какав је васпитно-поправни дом. Васпитна мера упућивања у васпитнопоправни дом се може изрећи само малолетницима који су извршили неко кривично
дело, док се васпитна мера упућивања у васпитну установу може изрећи и
малолетницима са другим облицима девијантних понашања. Ове две мере се разликују
и по типу установе у којој се извршавају. Мера упућивања у васпитну установу се
извршава у установама социјалне заштите, а мера упућивања у васпитно-поправни дом
се извршава у ВП дому у Крушевцу једином такве врсте Србији.

Приликом одлучивања да ли ће изрећи ову меру, суд ће посебно узети у обзир
следеће околности: ранији живот малолетника, степен поремећаја понашања, природу
и тежину извршеног кривичног дела и околност да ли је према малолетнику раније
била изречена нека кривична или прекршајна санкција. Као и остале васпитне мере
заводског типа и ова је релативно одређеног трајања с тим што може трајати
минимално шест месеци, а максимално четири године. Пошто се приликом изрицања
ове мере не одређује унапред њено трајање, суд ће на сваких шест месеци поново
одлучивати да ли постоји потреба за њеним даљим трајањем (чл.21.ЗМ). Ова васпитна
мера се може изрећи и млађим пунолетним лицима која су кривична дела извршили
као старији малолетници и малолетници који постану пунолетни у току извршења
васпитне мере смештају се у посебно одељење васпитно-поправног дома.

У васпитно-поправном дому малолетнику треба да буде пружена заштита и
помоћ и над њим треба да буде вршен надзор ради васпитања и даљег правилног
развоја. Такође, током извршавања ове васпитне мере потребно је створити услове да
малолетници усвоје позитивне друштвене вредности, стекну потребно образовање и
оспособе се за активан и друштвено користан живот по изласку из ВП дома. За
остваривање овог задатка у оквиру формалног система, у васпитно-поправном дому
постоје следеће службе: служба преваспитања, привредно-инструкторска служба,
служба за обезбеђење, служба за здравствену заштиту и служба за опште послове.

Од свих наведених служби за рад са малолетницима, највећи значај има служба
за преваспитање. Рад у оквиру ове службе је тимски и мултидисциплинаран и одвија се
кроз активност различитих стручњака: психолога, педагога, социјалних радника итд. У
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оквиру ове службе постоје различити одсеци: одсек за васпитни рад, одсек за
испитивање личности и професионалну оријентацију, пријемно одељење и одсек за
наставно-образовни рад.

За упућивање малолетника у васпитно-поправни дом надлежан је суд који је
судио малолетнику у првом степену. Малолетнику се за припрему доласка у дом мора
оставити најмање осам, а највише петнаест дана (чл.125.ЗМ). Уколико малолетник није
био у притвору, суд ће у позиву назначити дан када родитељ или старатељ
малолетника треба да доведе у васпитно-поправни дом. Уз изречену васпитну меру
упућивања у васпитно-поправни дом суд дому доставља и све податке о личности
малолетника које је прикупио у кривичном поступку (чл.126.ЗМ).

Процедура пријема малолетника у васпитно-поправни дом регулисана је
законом. Најпре се утврђује идентитет малолетника, затим следи лекарски преглед, да
би се испитивањем личности у пријемном одељењу одредио адекватан третман према
малолетнику. Ради се о изузетно важном сегменту извршења ове васпитне мере јер се
путем медико-психо-социјалног испитивања испитује личност малолетника и одређује
се којој ће се васпитној групи прикључити. Малолетник у пријемном одељењу може
остати највише 30 дана. Од успешности ових испитивања зависи и успех целог
третмана у васпитно-поправном дому (чл.127.ЗМ).

Васпитне групе малолетника се формирају према узрасту, нивоу зрелости,
другим личним својствима, као и према програму рада с малолетником. Свака група
има највише десет малолетника и посебног васпитача. Препоручује се да групе буду
хетерогене јер ће се тиме лакше постићи циљеви третмана.97 Права малолетника
током боравка у васпито-поправном дому су утврђена чл.128.ЗМ и односе се на
смештај, одећу, исхрану, културне, образовне и верске потребе и на многа друга
питања од значаја за свакодневни живот малолетника у дому.

Поред права малолетник може да користи и одређене погодности уколико је
доброг владања и уколико се залаже у учењу и на раду. Најзначајније од тих
погодности су: проширено право на пријем посета и пакета, слободне изласке у град,
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посете спортским, културним и другим пригодним манифестацијама, посете породици
и другим блиским сродницима викендом и празницима, с тим што управник својом
одлуком малолетнику може доделити и друге погодности ако оне позитивно утичу на
његово преваспитање (чл.129. ЗМ).

Уколико малолетник током боравка у дому прекрши одредбе закона и
правилника о кућном реду, могу му се изрећи следеће дисциплинске мере: опомена,
одузимање додељених погодности и издвајање у посебну просторију. Ова посебна,
најтежа, дисциплинска мера се малолетнику може изрећи у најдужем трајању до
петнаест дана после спроведеног дисциплинског поступка. Средства принуде се према
малолетнику могу применити изузено када је то неопходно да се спречи физички напад
на службено лице, другог малолетника или самоповређивање. Сва питања релеватна за
живот и рад малолетника у васпитно-поправном дому су регулисана Правилником о
кућном реду у васпитно-поправном дому, у циљу ефикасног извршења ове вапитне
мере (чл.130.ЗМ).

Да и најтежа васпитна мера заводског типа која се може изрећи малолетнику за
извршено кривично дело, може бити делотворна и позитивно утицати на
преваспитавање и ресоцијализацију малолетника и усвајање некриминалних, а
одбацивање криминалних образаца понашања, сведоче и речи једног од штићеника
Васпитно-поправног дома у Крушевцу, јединог такве врсте у Србији: „Дом је права
ствар, у дому може свако да се поправи ко је лош. Човек види како је на слободи тек
када је овде. Ја по себи то говорим, овде сам и видим шта сам изгубио, изгубио сам
слободу, то је то".98 Из свега наведеног произилази несумњив значај ВПД у Крушевцу,
када је реч о сузбијању најтежих облика малолетничког криминалитета, у свим оним
случајевима када није могуће изрећи казну малолетничког затвора, а тежина извршеног
дела и лична својства малолетника као извршиоца кривичног дела не оправдавају
изрицање неке друге, блаже васпитне мере.
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Упућивање у посебну установу за лечење и оспособљавање

Ова васпитна мера се изриче специфичним категоријама малолетника и то
малолетницима ометаним у психофизичком развоју и малолетницима са психичким
поремећајима (психичке болести, неурозе и друге поремећености). Ова мера се може
изрећи уместо других васпитних мера ако оне, с обзиром на психофизички статус
малолетика не би оствариле своју сврху. Друга могућност за изрицање ове васпитне
мере је уместо мере безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања у
здравственој установи, уколико је малолетник извршио кривично дело у стању
неурачунљивости или битно смањене урачунљивости и ако су испуњени и остали
услови из чл.81. КЗ. С обзиром на посебан медицински карактер ове мере, она није
унапред временски одређена јер се не може унапред знати колико је времена потребно
за лечење односно оспособљавање малолетника. У закону је само одређено да ова мера
може трајати највише три године, а уколико је она изречена уместо мере безбедности
обавезног лечења и чувања у здравственој установи малолетник може остати најдуже
до навршене 21. године живота (чл.23.ЗМ). За извршење ове мере надлежан је орган
старатељства према месту пребивалишта односно боравишта у тренутку када је
решење о изрицању мере постало извршно (чл.135.ЗМ).

Код извршења ове васпитне мере намеће се један проблем у пракси јер у нашој
земљи не постоје установе за извршење ове васпитне мере, па се она извршава или у
општим установама за васпитање омладине или ако је малолетнику изречена ова
васпитна мера уместо мере безбедности медицинског карактера она се извршава на
дечијим одељењима психијатријских болница, што свакако може имати негативан
утицај на њено извршење. У пракси се, из наведених разлога, ова васпитна мера ни не
изриче, што је са аспекта њеног изразито специјално превентивног карактера,
недопустиво и решавањем овог проблема би требало да се у најкраћем могућем року
позабаве надлежне државне институције.
Посебно важна област у извршењу свих васпитних мера јесте обустава њиховог
извршења и њихова замена. Тако, код изрицања васпитних суд одређује само врсту
мере, али не и њено трајање јер се не може унапред знати колико је времена потребно
ради постизања њихове сврхе. У циљу ефикаснијег остварења сврхе ових васпитних
мера, суду је дата могућност да буде активан у праћењу постигнутих резултата и
97

успеха у примени ових мера и зависно од тога, може обуставити њихову даљу
примену. Из истих разлога суд може изменити своју ранију одлуку о изреченој
васпитној мери. Овај принцип се, иначе, у правној теорији назива „ревизибилитет
васпитних мера.“99 Тако чл.24. ЗМ предвиђа да ако се после доношења одлуке о
изрицању посебне обавезе, мере појачаног надзора или заводске мере појаве околности
којих није било у време доношења одлуке или се за њих није знало, а које би значајно
утицале на избор васпитне мере, или ако се одлука не може извршити услед одбијања
малолетника или његових родитеља, усвојиоца, односно стараоца да поступе по
изреченој мери или по налогу онога ко меру извршава или ако наступе друге околности
предвиђене законом, а оне би биле од утицаја на доношење одлуке, суд може
обуставити извршење или изречену меру заменити другом таквом мером.
Ако за поједине мере није што друго прописано, осим случајева предвиђених у
чл.24. ст. 1. ЗМ, извршење посебних обавеза, мере појачаног надзора или заводске мере
може се, с обзиром на постигнути успех у васпитавању, обуставити, а може се
заменити другом таквом мером којом ће се боље постићи сврха васпитних мера, с тим
што се:
1) извршење мере упућивања у васпитну установу не може обуставити пре истека рока
од шест месеци, а до истека овог рока може се заменити мером појачаног надзора уз
дневни боравак у одговарајућој установи за васпитавање и образовање малолетника,
мером упућивања малолетника у васпитно-поправни дом или у посебну установу за
лечење и оспособљавање;
2) извршење мере упућивања у васпитно-поправни дом не може обуставити пре истека
рока од шест месеци, а до истека овог рока може се заменити мером упућивања
малолетника у васпитну установу или у посебну установу за лечење и оспособљавање.

Чл.25. ЗМ је предвиђено да ако од правноснажности одлуке којом је изречена
нека од мера посебних обавеза или мера појачаног надзора протекло више од шест
месеци или ако је од правноснажности одлуке којом је изречена заводска мера
протекло више од једне године, а извршење није започето, суд ће поново ценити
потребу извршења изречене мере. При томе суд може одлучити да се раније изречена
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мера изврши, не изврши или да се замени другом мером. Ове законске одредбе имају
за циљ да обезбеде ефикасну заштиту малолетника у свим фазама кривичног поступка.

Васпитне мере су најчешће изрицане кривичне санкције малолетним
извршиоцима кривичних дела. Овакво опредељење судова је сасвим оправдано будући
да се њима може у највећем броју случајева ефикасно утицати на васпитање
малолетника и усвајање некриминогених образаца понашања. У оквиру васпитних
мера посебно место заузимају мере упозорења и усмеравања. У њиховој примени су
дата велика дискрециона овлашћења суду независно од врсте и тежине кривичног дела.
Интенција законодавца је била да се тиме још више потенцира обавеза судова да свака
изречена кривична санкција мора бити сразмерна учињеном кривичном делу и
учиниоцу. Доследна примена принципа индивидуализације кривичних санкција је
посебно важна када је реч о малолетним извршиоцима кривичних дела јер уколико је
она неодговарајућа неће остварити своје циљеве (у смислу специјалне и генералне
превенције), што може негативно утицати на даљи психо-социјални развој
малолетника, а може довести и до рецидивизма. На судовима је највећа одговорност за
избор одговарајуће васпитне мере, али остваривање њене сврхе и циља у највећој мери
зависи од делатности одговарајућих социјалних служби односно служби за третман у
институцијама у којима се извршају васпитне мере заводског карактера. Од стручности
и посвећености специјалних педагога односно васпитача који свакодневно раде са
малолетницима са делинквентним понашањем у највећој мери и зависи у којој мери ће
се

код

малолетника

формирати

осећај

одговорности

као

предуслов

даље

ресоцијализације и прихватања позитивних животних ставова и вредности.

Казна малолетничког затвора

Казна малолетничког затвора је једина казна у систему кривичних санкција које
се могу изрећи малолетним учиниоцима кривичних дела. Њено постојање је оправдано
јер се у неким случајевима васпитним мерама не може постићи сврха кривичних
санкција.100 Режим извршења казне затвора је посебно регулисан бројним правним

100

О практичној примени казне малолетничког затвора видети више Јовашевић, Д., Примена казне
малолетничког затвора- стање и могућности,Теме. - Ниш : Универзитет, 2011. - Бр. 2, стр. 421-439

99

актима донетим, како на националном тако и међународном нивоу.101 Тако, у
Европским затворским правилима из 2006. године су наглашене препоруке владама
држава чланица Савета Европе да се у доношењу закона, дефинисању политике и у
пракси руководе Европским затворским правилима, као и да обезбеде да се Препорука
REC (2006)2 и коментари уз њу преведу и дистрибуирају правосудним оргнаима,
затворским службама, као и самим затвореницима.

У домаћој пенологији Радоман, М. постоји схватање да Правила не
успостављају нови модел система извршења казни, већ садрже основне претпоставке и
стандарде који сваки домаћи систем мора да усвоји уколико стреми ка хуманом начину
функционисања.102
Основни принципи утврђени у Правилима103 предвиђају да ће се према свим
лицима лишеним слободе поступати уз поштовање њихових људских права. Лица
лишена слободе задржавају сва права која им нису одузета на основу закона судском
одлуком којом се осуђују или којом се задржавају у притвору. Ограничења за лица
лишена слободе треба да буду минимално неопходна и сразмерна легитимном циљу
због кога су наметнута. Затворски услови који угрожавају људска права не могу се
оправдати недостатком материјалних средстава. Живот у затвору треба да буде што је
могуће приближнији позитивним аспектима живота у заједници. Сви затвори треба да
буду тако уређени да омогућавају реинтеграцију у слободно друштво оних лица која су
била лишена слободе. Треба подстицати сарадњу са спољашњим службама социјалне
заштите и колико год је могуће учешће цивилног друштва у животу у затвору. Особље
затвора врши важну јавну функцију и њихов одабир, обука и услови рада треба да им
обезбеде одржавање високих стандарда у бризи о затвореницима. Над свим затворима
врши се редовна испекција од стране државних органа и надзор од стране независног
тела.
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за издавачку делатност, 2003, стр.102-104.
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Основни принципи Правила прописани су у Првом делу, т. 1-9.
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Из општих принципа наведених у Правилима произилазе непосредна правила
која се односе на управљање затворским системима, разврстана у девет делова. У II
Делу, под називом „Услови за затварање“, наведене су следеће одредбе које се односе
на: пријем; упућивање у затвор и смештај; хигијену; одећу и постељину; исхрану;
правну помоћ; контакте са спољним светом; затворски режим; рад; физичку активност
и рекреацију; образовање; слободу мишљења, савести и вероисповести; информисање;
затвореникову имовину; премештај затвореника; пуштање из затвора; као и на посебне
вулнерабилне групе, као што су: жене, малолетници у притвору, деца, страни
држављани, етничке или језичке мањине.

У Делу III, под називом „Здравље“, „Здравствена заштита“, прописана је
организација здравствене заштите у затвору, затим одредбе о лекарском и
медицинском особљу, као и о дужностима лекара, о обезбеђењу здравствене заштите и
о душевном здрављу осуђеника.

У Делу IV, под назаивом „Ред“ и „Општи приступ обезбеђењу реда“, прописане
сумере којима се одређује безбедност и сигурност, као и увођење и примена посебних
мера високог степена безбедности или сигурности. Правила даље прописују да је
неопходно детаљно утврдити поступак претреса и контроле, као и у случају када
осуђено лице изврши кривично дело или учини дисциплински прекршај. Такође,
наглашава се примена принципа ne bis in idem, као и примена принципа легалитета и
легитимитета приликом употребе силе. Детаљно се описује примена средстава за
везивање, с тим што је примена ланаца и окова строго забрањена. Затворско особље не
носи смртоносно оружје у кругу затвора. Затвореници имају право на захтеве и
притужбе.

Део V, под називом „Управа и запослени“ и „Затворски систем као јавна
служба“ прописује правила о избору и обуци затворског особља, као и о затворској
управи. Предвиђа се учешће специјализованих служби, вршења научних истраживања
и евалуација, као и успостављање односа са јавношћу.

Део VI, под називом „Инспекција и надзор“, „Државна инспекција“ и
„Независни надзор“ прописује да услове издржавања казне и начин поступања са
затвореницима надзире независно тело или тела чији се налази јавно објављују.
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Део VII, под називом „Притвореници“ и „Статус притвореника“, прописује
норме о: поступању са притовреницима; смештају; одећи; правној помоћи; контакту са
спољним светом; раду; примени режима за затворенике.

Део VIII, под називом „Сврха режима за затворенике“ и „Спровођење режима за
затворенике“, прописује организационе аспекте издржавања казне, рад затвореника,
образовање и отпуштање затвореника.

И последњи, Део IX, под називом „Допуна Правила“, прописује да ће се
Европска затворска правила редовно допуњавати.

Правила се односе на најважније сегменте извршења казне затвора. Циљ
прописивања Правила је да буду импелементирана у национална законодавства и да се
примењују практично.104 Иако се ова правила не односе директно на извршење казне
малолетничког затвора, многи принципи садржани у њима се примењују и на
извршење ове кривичне санкције, уважавајући све специфичности које оно са собом
носи, имајући у виду специфичан кривичноправни положај малолетника.
Принципи извршења казне малолетничког затвора се у многоме поклапају са
општим принципима извршења казне затвора. Ту се пре свега мисли на принцип
лргалитета,

легитимитета,

забране

дискриминације,

хуманости

и

заједничког

издржавања казне.105
У савременим пенитенцијарним системима на снази је углавном ирски
модификовани прогресивни систем, са циљем да се чисти прогресивни систем
модификује како би се с једне стране избегли негативни ефекти наглог преласка
осуђеника из једне фазе извршења у другу, а са друге избегло само формално
адаптивно понашање осуђеника мотивисано искључиво личним интересима преласка у
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О Европским затворским правилима видети више Костић,М., Мирић, Ф., Установе за извршење
кривичних санкција (позитивно законодавство и страна регулатива, стање и перспективе) У: Зборник
радова из пенологије /главни и одговорни уредник Перо Ђукановић/. - Бања Лука : Пенолошка
организација КПЗ, 2009. - Год. 1, бр. 1 (2009), стр. 10-32.
105
Детаљније о принципима извршења казне затвора видети у Константиновић-Вилић,С., Костић, М.,
Пенологија, Свен, 2006, стр. 142-145.
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лакши режим извршења казне затвора. Међутим има и система у којима се извршење
казне затвора одвија у супротном смеру, тзв обрнута прогресија. 106
Посебне одредбе о казни малолетничког затвора постоје у ЗМ. Закон је
предвидео неколико услова који морају бити кумулативно испуњени да би дошло до
кажњавања малолетника. Први услов је објективан и односи се на старост
малолетника. Може се казнити само старији малолетник (старости од шеснаест до
осамнаест година). Други услов је тежина извршеног кривичног дела. Потребно је да је
малолетник извршио кривично дело за које је предвиђена казна затвора тежа од пет
година. Трећи услов је субјективне природе и односи се на постојање високог степена
кривице на страни малолетника (чл.28.ЗМ). Чак иако су испуњени сви наведени услови
изрицање казне малолетничког затвора је увек факултативно, што ову кривичну
санкцију издваја од казне затвора која се изриче пунолетним извршиоцима кривичних
дела . Потребна је оцена суда да због тежине извршеног кривичног дела и високог
степена кривице малолетнику није оправдано изрећи неку од васпитних мера.

Казна малолетничког затвора се изриче увек у одређеном трајању и може
трајати од шест месеци до пет година. Малолетнички затвор се може изрећи изузетно и
у трајању дужем од пет година, али не и дужем од десет година уколико је извршено
кривично дело за које је предвиђена казна затвора у трајању од двадесет година или
тежа казна или у случају стицаја најмање два кривична дела (чл.29.ЗМ). С обзиром на
свој карактер казна малолетничког затвора је једина кривична санкција која се може
изрећи малолетним учиниоцима кривичних дела и која за последицу има осуђиваност
малолетника.

Приликом одмеравања казне суд ће ценити све околности које утичу да казна
буде већа или мања (отежавајуће и олакшавајуће околности) предвиђене чл.54. КЗ.
Осим ових околности, суд ће посебно ценити степен душевне зрелости малолетника и
време које је потребно за његово васпитање и стручно оспособљавање. Приликом
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На сличан начин одвија се јапанска концепција прогресивног режима издржавања казне по којој се
прогресија одвија у обрнутом правцу, од бољих услова ка горим.Психолошка основа овог система
заснива се на претпоставци да осуђенику теже пада губитак стечених привилегија него „освајање“
непознатих привилегија. Видети: Млађеновић-Купчевић, Р.,Основи пенологије, Свјетлост, Сарајево,1981,
стр.104. Познато је да је Јапан земља са изузетно ниском стопом криминалитета и рецидивизма, на шта
је сигурно утицао и овакав систем извршења казне затвора. О стопи криминалитета у Јапану видети
више http://factsanddetails.com/japan.php?itemid=816, приступ 03.07.2013.
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одмеравања казне малолетнику суд је везан за законски максимум, али није везан за
законски минимум, што значи да може изрећи казну и испод законског минимума
(чл.30.ЗМ). Ово је једини случај вођења кривичног поступка према малолетницима
када се утврђује кривица малолетника и након окончања главног претреса, истом
изриче пресуда којом се осуђује на казну затвора у одређеном трајању или се ослобађа
од оптужбе.
Правила за изрицање казне малолетничког затвора за кривична дела у стицају
садржана су у чл. 31. ЗМ. Тако, ако старији малолетник учини више кривичних дела у
стицају, а суд нађе да за свако кривично дело треба изрећи казну малолетничког
затвора, одмериће по слободној оцени за сва дела једну казну малолетничког затвора.
Ако суд нађе да би за неко кривично дело у стицају старијег малолетника требало
казнити, а за друга кривична дела изрећи васпитну меру, за сва дела у стицају изрећи
ће само казну малолетничког затвора. Ако је суд за кривична дела у стицају утврдио
казне затвора и малолетничког затвора изрећи ће казну затвора као јединствену казну
применом правила предвиђених у члану 60. став 4. Кривичног законика. Ако суд нађе
да би за нека кривична дела у стицају требало изрећи васпитну меру, а за друга казну
затвора, изрећи ће само казну затвора. Суд ће на овај начин поступити и у случају ако
после изречене казне утврди да је осуђени пре или после њеног изрицања учинио друго
кривично дело. Важно је истаћи да је изрицање казне малолетничког затвора увек
факултативно, чак и када суд нађе да су испуњени сви услови за његово изрицање.
Сасвим је јасно да код изрицања казне малолетничког затвора, као и код других
кривичних санкција принцип заштите малолетника има примат у односу на принцип
правичности.
Казна малолетничког затвора се према малолетницима извршава у Казненопоправном заводу за малолетнике у Ваљеву, док се малолетнице којима је изречена ова
кривична санкција упућују у посебно одељење Казнено-поправног завода за жене у
Пожаревцу. Статистички подаци показују да је у периоду од 2006. до 2011. године
далеко више осуђених малолетника од малолетница.107
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Видети званичне податке о пријављеним, отуженим и осуђеним малолетницима Републичког завода
за
статистику
за
период
2006-2011.
године
доступе
на
адреси
http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/repository/documents/00/00/58/20/Maloletni_2010.pdf, приступ 24.06.2012.
године.
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Различити су облици третмана који се примењују према малолетницима који
издржавају казну малолетничког затвора. Њима се у сваком случају обезбеђује стручно
и радно оспособљавање за поједино занимање у складу са њиховим склоностима, али и
могућностима

завода.

Основу поступања

са

осуђеним

малолетницима

укључивање у друштвено користан живот на различите начине.

чини

Осуђеним

малолетницима током издржавања казне омогућује се: образовање, стручно и радно
оспособљавање за занимање према њиховим способностима, склоностима и
дотадашњем школском и радном ангажовању, у складу са могућностима казненопоправног завода. Основу поступања са осуђеним малолетницима чини укључивање у
васпитно корисно радно ангажовање уз одговарајућу накнаду, омогућавање и
подстицање веза малолетника са друштвом изван завода путем писама, телефонских
разговора, примања посета, одсуства и др, као и укључивање у спортску, културну,
уметничку, забавну активност и осигуравање услова за вршење верских обреда.
Стручна лица која спроводе третман малолетника морају поседовати посебна знања из
области педагогије, психологије и пенологије. (чл.138.ЗМ). Поред права које
малолетник има по закону, управник може својом одлуком доделити и проширена
права малолетнику који се залаже на раду и учењу (чл.142.ЗМ).
Чл.139. ЗМ је прописано колико дуго малолетници могу остати у КПЗ за
малолетнике. Осуђени на казну малолетничког затвора у казнено-поправном заводу за
малолетнике могу остати најдуже до навршене двадесет треће године, а ако до тада не
издрже казну, премештају се у казнено-поправне заводе у којима пунолетна лица
издржавају казну затвора изречену за кривично дело. Изузетно, у казнено-поправном
заводу за малолетнике осуђени на казну малолетничког затвора може остати иако је
навршио двадесет три године, ако је то потребно ради завршавања школовања или
стручног оспособљавања, или ако остатак неиздржане казне није већи од шест месеци,
али најдуже до навршене двадесет пете године. Лицу осуђеном на казну малолетничког
затвора не може се ограничити дописивање са родитељима, усвојиоцем, стараоцем,
брачним другом, лицем са којим је засновало ванбрачну заједницу, децом,
усвојеником, браћом и сестрама. (чл.142.ЗМ), а чл.143. ЗМ предвиђа да се малолетнику
мора омогућити да изван затворених просторија, у слободно време, на свежем ваздуху
проведе најмање три часа дневно.
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Важан сегмент процеса третмана је и могућност давања условног отпуста
малолетнику који је издржао трећину казне и код кога се на основу постигнутог успеха
у току извршења казне може очекивати да ће се на слободи добро владати и да неће
вршити кривична дела. Овај законски институт представља изванредан стимуланс
малолетницима да активно сарађују у процесу своје ресоцијализације. О условном
отпусту одлучује веће за малолетнике суда који је судио у првом степену. Поступак се
покреће на основу молбе осуђеног. Председник већа за малолетнике ће пре доношења
одлуке о условном отпусту, прибавити мишљење казнено-поправног завода за
малолетнике, а по потреби прибавити мишљење и органа старатељства, саслушати
родитеље малолетника као и друга лица. Малолетник се обавезно саслушава ако је
издржао две трећине казне осим ако се на основу прикупљене документације не утврди
да молбу за условни отпуст треба усвојити. Условни отпуст се може опозвати из истих
разлога као и код пунолетних учиниоца кривичних дела (чл.144.ЗМ).
Такође, казна малолетничког затвора застарева као и све друге кривичне
санкције. Казна малолетничког затвора се не може извршити ако је протекло: десет
година од осуде на казну малолетничког затвора преко пет година; пет година од осуде
на казну малолетничког затвора преко три године и три године од осуде на казну
малолетничког затвора до три године (чл.33.ЗМ).
За ресоцијализацију малолетника који су извршили неко кривично дело посебно
су значајне одредбе чл.147-149. ЗМ којима је регулисано пружање постпеналне помоћи
малолетнику. Тако чл. 147.ЗМ предвиђа да је надлежни орган старатељства дужан је да
током трајања заводске мере и казне малолетничког затвора одржава сталну везу са
малолетником, његовом породицом и установом у коју је малолетник смештен како би
се малолетник и његова породица што боље припремили за враћање малолетника у
ранију социјалну средину и његово укључивање у даљи друштвени живот.
Завод или установа у којима се извршавају заводске мере и завод у коме се
извршава казна малолетничког затвора дужни су да најмање три месеца пре
планираног отпуштања малолетника обавесте о томе родитеље малолетника, усвојиоца
или стараоца, односно блиске сроднике са којима је малолетник живео, као и надлежни
орган старатељства и предложе им мере које би требало предузети за прихватање
малолетника (чл.147.ЗМ).
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Чл. 148. ЗМ предвиђа да је родитељ, усвојилац или старалац, односно блиски
сродник са којим је малолетник живео пре ступања на извршење заводске мере или
казне малолетничког затвора, дужан је да о повратку малолетника у породицу обавести
надлежни орган старатељства.
Надлежни орган старатељства дужан је да малолетнику, после извршења
кривичне санкције из институционалног типа, пружи сву потребну помоћ. Надлежни
орган старатељства дужан је да после отпуштања малолетника са извршења заводске
мере или казне малолетничког затвора посебно брине о малолетнику без родитеља, као
и о малолетнику чије су породичне и материјалне прилике несређене. Ова брига
подразумева нарочито смештај, исхрану, набавку одеће, лечење, помоћ у сређивању
породичних прилика, окончање стручног оспособљавања и запошљавање малолетника
(чл.149.ЗМ).
На линији заштите права осуђених малолетника је и одредба чл. 27.ЗМ који
предвиђа да се подаци о изреченим васпитним мерама могу дати само суду, јавном
тужилаштву и органу старатељства. Не могу се давати подаци о васпитним мерама
изреченим за кривична дела за која је прописана новчана казна или казна затвора до
три године, ако је лице на које се подаци односе навршило двадесет једну годину. Ова
одредба има за циљ да „фикција неосуђиваности“ обухвати што шири круг
малолетника, како би се потпомогао процес њихове ресоцијализације који се никако
не завршава изласком малолетника из установе за извршење кривичних санкција.
Ипак, има криминолога који сматрају да се оваквом законском одредбом деловање
фикције неосуђиваности неоправдано проширило на штету остваривања принципа
правичности и да је на тај начин направљена неоправдана динстинкција између
правног положаја малолетних и пунолетних учинилаца кривичних дела, што није у
сагласности ни са уставним начелом једнакости грађана пред уставом и законима
Републике Србије. Сличне критике се могу упутити и одредбама ЗМ које предвиђају да
се малолетник може условно отпустити после издржане 1/2 васпитне мере, али не пре
него што протекне 6 месеци, док се пунолетник може условно отпустити са
издржавања казне затвора тек ако је издржао 2/3 казне, уз кумулативно испуњење и
другог услова- да је суд стекао уверење да ће се осуђеник на слободи добро владати и
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да неће вршити кривична дела.108 Мишљења смо да се оваква законска одредба не би
требало тумачити у смислу нарушавања принципа једнакости грађана пред законом,
већ као израз тежње законодавца да на посебан начин регулише кривично-правни
положај малолетника у нашем правном систему. Осим тога, најновијим изменама КЗ у
чл.4. Закона о изменама и допунама Кривичног законика је предвиђено да ће суд
осуђеног који је издржао две трећине казне затвора условно отпустити са издржавања
казне, ако се у току издржавања казне тако поправио да се може са основом очекивати
да ће се на слободи добро владати, а нарочито да до истека времена за које је изречена
казна не учини ново кривично дело. При оцени да ли ће се осуђени условно отпустити
узеће се у обзир његово владање за време издржавања казне, извршавање радних
обавеза, с обзиром на његову радну способност, као и друге околности које показују да
је у односу на њега постигнута сврха кажњавања. Не може се условно отпустити
осуђени који је током издржавања казне два пута дисциплински кажњаван и коме су
одузете додељене погодности. Факултативност условног отпуста која је раније била
правило када је реч о пунолетним извршиоцима кривичних дела, сада је задржана само
код извршилаца појединих у закону таксативно наведних кривичних дела и то: који
издржава казну затвора од 30 до 40 година; који је осуђен за кривична дела против
човечности и других добара заштићених међународним правом (чл. 370. до 393а),
кривична дела против полне слободе (чл. 178. до 185б), кривично дело насиље у
породици (члан 194.ст. 2. до 4), кривично дело неовлашћена производња и стављање у
промет опојних дрога (члан 246. став 4), кривична дела против уставног уређења и
безбедности Републике Србије (чл. 305. до 321), кривично дело примање мита (члан
367) и кривично дело давање мита (члан 368); који је осуђен од стране надлежних
судова, односно њихових посебних одељења, у поступцима вођеним у складу са
надлежношћу одређеном Законом о организацији и надлежности државних органа у
сузбијању организованог криминала, корупције и других тешких кривичних дела; који
је више од три пута правноснажно осуђен на безусловну казну затвора, а није извршено
брисање или не постоје услови за брисање неке од осуда.109 Ради се о најтежим
кривичним делима и о тешким облицима појединих кривичних дела. О оправданости
оваквог законског решења најбољи ће суд дати судска пракса и политика сузбијања
криминалитета у времену које долази.
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Игњатовић, Ђ., Малолетничко кривично право између болећивости и ретрибутивности, Правни
живот, Удружење правника Србије, бр.9., 2004, стр.529-553.
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Закон о изменама и допунама Кривичног законика („Службени гласник РС“,бр.121/2012).

108

Мере безбедности према малолетницима
Мере безбедности су посебна врста кривичних санкција које се могу изрећи
сваком учиниоцу кривичног дела: и пунолетном и малолетном. Ове мере су уведене
под утицајем италијанске позитивистичке кривичноправне школе. Њиховим увошењем
створен је дуалитет кривичних санкција, што представља велики корак напред у
напору државе и друштва у целини да се супростави криминалитету. Прва држава која
је ове мере званично увела у свој кривично правни систем била је Норвешка
доношењем Кривичног законика из 1902. године.110
Као што је већ речено, мере безбедности представљају средство за заштиту
друштва специјално превентивног карактера, њима се учиниоцу кривичног дела
ограничавају одређена права и слободе, имају принудни карактер јер се примењују
мимо воље учиниоца кривичног дела, прописане су законом и изриче их суд у тачно
законом предвиђеном поступку.
Сама примена мера безбедности заснива се на постојању опасног стања
(темибилитета) на страни учиниоца кривичног дела, које може бити узроковано
биопсихичким или социјалним факторима. Према чл. 78. КЗ

сврха мера

безбедности је да се отклоне стања или услови који могу бити од утицаја да
учинилац убудуће не врши кривична дела. Мерама безбедности се постиже
генерална превенција јер се оне увек изричу након извршеног кривичног дела које
је настало као резултат опасног стања, дакле post delictum, а не пре извршеног дела
ante delictum. Све изречено о мерама безбедности важи и за случај када се на страни
извршилаца кривичних дела нађу малолетници, уз одређена ограничења и
одступања.
Од свих мера безбедности које су предвиђене чл. 81-90. KЗ малолетнику се
једино не може изрећи васпитна мера забрана вршења позива, делатности и дужности,
што има своје оправдање и са криминално-политичког становишта, имајући у виду још
недовршен процес стицања стручних компетенција малолетника. У наставку ће бити
анализиране одредбе Кривичног законика Ребублике Србије којима се одређују услови
за изрицање појединих мера безбедности.
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Ове мере под називом здравствено-заштитне мере прописује и Кривични законик Краљевине
Југославије из 1929. године, одакле их преузима и Општи део Кривичног закона из 1947. године.
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Обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи (чл.81. КЗ)
Учиниоцу који је кривично дело учинио у стању битно смањене урачунљивости
суд ће изрећи обавезно психијатријско лечење и чување у одговарајућој здравственој
установи, ако, с обзиром на учињено кривично дело и стање душевне поремећености,
утврди да постоји озбиљна опасност да учинилац учини теже кривично дело и да је
ради отклањања ове опасности потребно његово лечење у таквој установи. Ако су
испуњени наведени услови, суд ће изрећи обавезно лечење и чување у здравственој
установи учиниоцу који је у стању неурачунљивости учинио противправно дело
предвиђено у закону као кривично дело. Оваква формулација ове законске одредбе је
директна последица субјективно-објективног схватања појма кривичног дела, по коме
без постојања кривице на страни учиниоца нема ни кривичног дела. Ако је дело
учињено у стању битно смањене урачунљивости или неурачунљивости, нема
психичког односа учиниоца према делу као свом остварењу, па самим тим не постоји
ни кривица као субјективни елемент сваког кривичног дела.
Извршење ове мере безбедности нема унапред одређено временско трајање, па
ће је суд решењем обуставити кад утврди да је престала потреба за лечењем и чувањем
учиниоца у здравственој установи. Ако је мера безбедности обавезног психијатријског
лечења и чувања у здравственој установи изречена уз казну затвора, онда она може
трајати и дуже од изречене казне. Учиниоцу који је кривично дело извршио у стању
битно смањене урачунљивости и који је осуђен на казну затвора, време проведено у
здравственој установи урачунава се у време трајања изречене казне. Ако је време
проведено у здравственој установи краће од трајања изречене казне, суд ће, по
престанку мере безбедности, одредити да се осуђени упути на издржавање остатка
казне или да се пусти на условни отпуст. При одлучивању о пуштању на условни
отпуст суд ће, поред услова из члана 46. КЗ, нарочито узети у обзир успех лечења
осуђеног, његово здравствено стање, време проведено у здравственој установи и
остатак казне коју осуђени није издржао.
Обавезно психијатријско лечење на слободи (чл.82.КЗ)
Учиниоцу који је у стању неурачунљивости учинио противправно дело
одређено у закону као кривично дело, суд ће изрећи обавезно психијатријско лечење на
слободи, ако утврди да постоји озбиљна опасност да учинилац учини противправно
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дело које је у закону предвиђено као кривично дело и да је ради отклањања ове
опасности довољно његово лечење на слободи. Ова медицинска мера безбедности
може се изрећи и неурачунљивом учиниоцу према

којем је одређено обавезно

психијатријско лечење и чување у одговарајућој здравственој установи кад суд, на
основу резултата лечења, утврди да више није потребно његово чување и лечење у
таквој установи, него само његово лечење на слободи. Под условима предвиђеним у
закону, суд може изрећи обавезно психијатријско лечење на слободи и учиниоцу чија
је урачунљивост битно смањена, ако му је изречена условна осуда или је на основу
члана 81. став 5. КЗ пуштен на условни отпуст. Обавезно психијатријско лечење на
слободи може се повремено спроводити и у одговарајућој здравственој установи, ако је
то потребно ради успешнијег лечења, с тим да повремено лечење у установи не може
непрекидно трајати дуже од петнаест дана, нити укупно дуже од два месеца. Обавезно
психијатријско лечење на слободи траје док постоји потреба лечења, али не дуже од
три године. Ако се учинилац не подвргне лечењу на слободи или га самовољно
напусти или и поред лечења наступи опасност да поново учини противправно дело
предвиђено у закону као кривично дело, тако да је потребно његово лечење и чување у
одговарајућој здравственој установи, суд може изрећи обавезно психијатријско лечење
и чување у таквој установи.
Обавезно лечење наркомана (чл.83.КЗ)
Учиниоцу који је учинио кривично дело услед зависности од употребе опојних
дрога и код којег постоји озбиљна опасност да ће услед ове зависности и даље да врши
кривична дела, суд ће изрећи обавезно лечење. Обавезно лечење наркомана извршава
се у заводу за извршење казне или у одговарајућој здравственој или другој
специјализованој установи и траје док постоји потреба за лечењем, али не дуже од три
године. Кад је ова мера безбедности изречена уз казну затвора, она може трајати дуже
од времена изречене казне, али њено укупно трајање не може бити дуже од три године.
Време проведено у установи за лечење урачунава се у казну затвора. Кад је пак мера
изречена уз новчану казну, условну осуду, судску опомену или ослобођење од казне
извршава се на слободи и не може трајати дуже од три године. Ако се учинилац, без
оправданих разлога, не подвргне лечењу на слободи или лечење самовољно напусти,
суд ће одредити да се мера принудно изврши у одговарајућој здравственој или другој
специјализованој установи.
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Обавезно лечење алкохоличара (чл.84.КЗ)
Учиниоцу који је учинио кривично дело услед зависности од употребе алкохола
и код којег постоји озбиљна опасност да ће услед ове зависности и даље да врши
кривична дела, суд ће изрећи обавезно лечење (чл.84. КЗ). Ова васпитна мера се
извршава у заводу за извршење казне затвора или у одговарајућој здравственој или
другој специјализованој установи и траје док постоји потреба за лечењем, али не дуже
од изречене казне затвора. Време проведено у установи за лечење урачунава се у казну
затвора. Кад је мера из става 1. овог члана изречена уз новчану казну, условну осуду,
судску опомену или ослобођење од казне извршава се на слободи и не може трајати
дуже од две године. Ако се учинилац, без оправданих разлога, не подвргне лечењу на
слободи или лечење самовољно напусти, суд ће одредити да се мера принудно изврши
у одговарајућој здравственој или другој специјализованој установи.
Забрана управљања моторним возилом (чл.86.КЗ)
Учиниоцу кривичног дела којим се угрожава јавни саобраћај суд може изрећи
забрану управљања моторним возилом (чл.86.КЗ). При изрицању мере из става 1. овог
члана суд одређује на које се врсте и категорије возила забрана односи. Меру из става
1. овог члана суд може изрећи, ако нађе да тежина учињеног дела, околности под
којима је дело учињено или раније кршење саобраћајних прописа од стране учиниоца
показују да је опасно да он управља моторним возилом одређене врсте или категорије.
Суд одређује трајање мере из става 1. овог члана, које не може бити краће од три
месеца нити дуже од пет година, рачунајући од дана правноснажности одлуке, с тим да
се време проведено у затвору, односно у установи у којој се извршава мера
безбедности или васпитна мера не урачунава у време трајања ове мере. Ако је мера из
става 1. овог члана изречена лицу које има страну дозволу за управљање моторним
возилом, забрана се односи на управљање моторним возилом на територији Србије.
Ако изрекне условну осуду, суд може одредити да ће се та осуда опозвати, ако
учинилац прекрши забрану управљања моторним возилом. Законом се може одредити
обавезна забрана управљања моторним возилом. У судској пракси се дешавало да лице
које поседује возачку дозволу за управљање различитим категоријама моторних
возила, понови кривично дело возилом неке друге категорије на коју се забрана не
односи. Како би се овакав вид специјалног поврата превенирао, требало би размислити
о увођењу опште забране управљања моторним возилима лицима са посебно
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израженим склоностима ка вршењу кривичних дела из области саобраћајног
криминалитета.
Одузимање предмета (чл.87.КЗ)
Мера безбедности одузимања предмета може се одредити у погледу предмета
који је био намењен или употребљен за извршење кривичног дела или је настао
извршењем кривичног дела, кад постоји опасност да ће се одређени предмет поново
употребити за извршење кривичног дела, или кад је ради заштите опште безбедности
или из моралних разлога одузимање предмета неопходно. Примена ове мере
безбедности не утиче на право трећих лица на накнаду штете због одузимања предмета
према извршиоцу кривичног дела. Законом се може одредити обавезно одузимање
предмета, а може се одредити и њихово обавезно уништавање. Законом се, такође,
могу одредити и услови за одузимање одређених предмета у појединим случајевима.
Протеривање странца из земље (чл.88.КЗ.)
Суд може странца који је учинио кривично дело протерати са територије Србије
за време од једне до десет година (чл.88. КЗ). При оцени да ли ће изрећи ову меру
безбедности, суд ће узети у обзир природу и тежину учињеног кривичног дела, побуде
због којих је кривично дело учињено, начин извршења кривичног дела и друге
околности које указују на непожељност даљег боравка странца у Србији. Време
трајања протеривања рачуна се од дана правноснажности одлуке, с тим да се време
проведено у затвору не урачунава у време трајања ове мере. Ова мера безбедности не
може се изрећи учиниоцу који ужива заштиту у складу са ратификованим
међународним уговорима.
Јавно објављивање пресуде (чл.89.КЗ)
При осуди за кривично дело учињено путем средстава јавног информисања,
или за кривично дело које је проузроковало опасност за живот или здравље људи, а
објављивање пресуде би допринело да се отклони или умањи та опасност, суд може
одлучити да се о трошку осуђеног истим путем или на други одговарајући начин
објави судска пресуда у целини или у изводу. Законом се може одредити обавезно
објављивање пресуде. У том случају суд ће одлучити путем којег средства јавног
113

информисања ће се пресуда објавити и да ли ће се објавити у целини или у изводу.
Јавно објављивање пресуде може се извршити најкасније у року од тридесет дана од
дана правноснажности пресуде.
Мера забране приближавања и комуникације са оштећеним (чл.89а КЗ)
Суд може учиниоцу кривичног дела забранити приближавање оштећеном на
одређеној удаљености, забранити приступ у простор око места становања или места
рада оштећеног и забранити даље узнемиравање оштећеног, односно даљу
комуникацију са оштећеним, ако се оправдано може сматрати да би даље вршење
таквих радњи учиниоца кривичног дела било опасно по оштећеног. (чл.89а КЗ). Мера
из става 1. овог члана може трајати најдуже три године. Време проведено у притвору,
као и свако друго лишење слободе у вези са кривичним делом не урачунава се у време
трајања мере из става 1. овог члана. Мера из става 1. овог члана може се укинути пре
истека времена за које је одређена, ако престану разлози због којих је одређена.
Забрана присуствовања одређеним спортским приредбама (чл.89б КЗ)
Суд може учиниоцу кривичног дела изрећи меру забране присуствовања
одређеним спортским приредбама, када је то ради заштите опште безбедности
неопходно (чл.89б КЗ). Мера из става 1. овог члана извршава се на тај начин што је
учинилац кривичног дела дужан да се непосредно пре почетка времена одржавања
одређених спортских приредби лично јави службеном лицу у подручној полицијској
управи, односно полицијској станици, на подручју на којем се учинилац затекао и да
борави у њиховим просторијама за време одржавања спортске приредбе. Суд одређује
трајање мере из става 1. овог члана, које не може бити краће од једне нити дуже од пет
година, рачунајући од дана правноснажности одлуке, с тим да се време проведено у
затвору не урачунава у време трајања ове мере. Ако суд изрекне условну осуду, суд ће
одредити да ће се та осуда опозвати, ако учинилац прекрши забрану присуствовања
одређеним спортским приредбама, односно ако не изврши дужност из става 2. овог
члана. Ако после издржане казне затвора, учинилац прекрши забрану присуствовања
одређеним спортским приредбама, односно ако не изврши дужност из става 2. овог
члана, суд који је изрекао меру из става 1. овог члана, може га казнити затвором од
тридесет дана до три месеца. Законом се може одредити обавезна забрана
присуствовања одређеним спортским приредбама. Ова мера безбедности је у кривично
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законодавство Републике Србије уведена изменама Кривичног законика из 2009.
године. Њено увођење је пре свега мотивисано практичним разлозима, с обзиром на
све већи пораст броја извршених насилних кривичних дела на спортским теренима.
Најчешће се као учиниоци ових кривичних дела и јављају старији малолетници, који су
припадници различитих навијачких група. Насиље на спортским теренима је много
више од правног проблема и представља глобални друштвени феномен. Законодавац је
увођењем ове мере безбедности покушао да једном специфичном мером изразито
специјално превентивног карактера створи ефикасни нормативни оквир за сузбијање
ове веома штетне друштвене појаве. Највећа одговорност за ефикасност њене примене
је ипак, на судовима, који је изричу и на органима унутрашњих послова који се старају
о њеној непосредној и несметаној примени.
Када говоримо о врсти кривичних санкција које се могу изрећи малолетном
извршиоцима кривичних дела, треба скренути пажњу на још једну специфичност у
односу на систем кривичних санкција према пунолетним извршиоцима кривичних
дела. Наиме, малолетнику се не може изрећи мера безбедности забране вршења позива
делатности или дужности, али ни судска опомена ни условна осуда. И док се
изостављање судске опомене и може разумети (јер постоји васпитна мера која јој
садржински одговара-судски укор) дотле се то не би могло рећи за условну осуду.
Изрицање условне осуде има своје криминалнополитичко оправдање нарочито код
старијих малолетника. Тиме би се још више потенцирао факултативни карактер
малолетничког затвора, као најстрожије кривичне санкције која се може изрећи
малолетним учиниоцима кривичних дела. Ова идеја остаје за неку од наредних новела
Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити
малолетних лица, будући да поменути закон није новелиран ниједном од свог ступања
на снагу 2006. године.
Када се говори о стратешким напорима Владе Републике Србије да се унапреди
извршење кривичних санкција, посебно треба похвалити усвајање Стратегије развоја
система извршења кривичних санкција у Републици Србији до 2020. године. Овај
програмски документ велику пажњу посвећује извршењу малолетничких кривичних
санкција и положају малолетника у установама за извршење кривичних санкција.
У заводима за малолетнике реализују се индивидуализовани програми
поступања прилагођени потребама малолетника, као и специјализовани програми
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поступања и терапеутске методе (психотерапија, социотерапија, породична терапија и
сл.). Као један од начина решавања интерперсоналних сукоба у малолетничкој
популацији примењује се посредовање - медијација између жртве и починиоца.
Малолетници се едукују на теме: агресивност, аутоагресивност, наркоманија,
алкохолизам, репродуктивно здравље, ХИВ и хепатитис. Спроводи се и Програм
контроле беса и вештине комуникације. Остварена је сарадња са локалном заједницом
и са удружењима грађана. Кроз реализацију едукативних програма за малолетнике
остварена је редовна сарадња са школама, центрима за социјални рад и судовима.
Основни проблем у овој области је непостојање стратешког приступа који би на
свеобухватан начин уредио положај малолетника у кривичноправном систему.
Недостатак стратешког документа односно институције која би на националном нивоу
координисала напоре појединих чинилаца чине овај проблем још комплекснијим.
Решавање овог проблема подразумева мултисекторски приступ, тако да је дефинисању
стратешког приступа неопходно активно укључивање министарства надлежног за рад и
социјална питања, министарства надлежног за послове образовања, правосуђа,
полиције, али и локалне заједнице и удружења грађана. У систему извршења
кривичних санкција и мера према малолетницима велики проблем представља и
недостатак савремених решења у третману малолетника која би пружила адекватан
одговор на нове тенденције малолетничког криминала као и чињеницу да је све већи
број малолетника који улази у систем извршења конзумирао психоактивне супстанце
или су зависници од дрога. Додатни проблем представља чињеница да су оба
малолетничка завода (реч је о Васпитно-поправном дому у Крушевцу и Казненопоправном заводу за малолетнике у Ваљеву-прим.аут.) уведена у систем у време када
је структура малолетничког криминала била потпуно другачија. У то време су
преовладала лакша, пре свега имовинска кривична дела, тако да ови заводи и поред до
сада извршених адаптација, нису у потпуности прилагођени изазовима са којима се
данас сусрећу. Проблеми настали услед нејасних разлика између места и начина
извршења васпитне мере упућивања у посебну установу за лечење и оспособљавање и
мере безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања у здравственој установи,
нису решени ни после седам година од ступања на снагу Закона о малолетним
учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица, који ово
регулише. Обе мере се односе на малолетнике који су кривично дело починили услед
ометености у психофизичком развоју, због психичког поремећаја или злоупотреба
психоактивних супстанци. Посебно су наглашене приоритетне активности које треба
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предузети у циљу побољшања ефикасности и унапређења узвршења малолетничких
кривичних санкција. Међу њима се издвајају: доношење посебне стратегије за
унапређење положаја и права малолетника у кривичноправном систему; координација
са другим државним органима и удружењима грађана у спровођењу реформи које се
односе на малолетне преступнике; измене Закона о малолетним учиниоцима
кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица, између осталог, и
давањем ширих овлашћења судији за малолетнике; кадровско оснаживање Управе за
извршење кривичних санкција ради унапређивања третмана за малолетнике;
унапређење нових програма третмана (нпр. специјализовани програм за рад са
учиниоцима сексуалних кривичних дела, специјализовани програми за рад са
болестима зависности) и програма припреме за отпуст кад су у питању малолетни
преступници; унапређење обуке и стручног усавршавања запослених како би се
осигурало да имају довољна знања, квалификације и мотивацију за спровођење
неопходних реформи, како увођењем стандардизованих обука, тако и лиценцама и
обукама за професионални рад у области правосудног система који се односи на
малолетна лица; реконструкција и изградња нових смештајних капацитета за
малолетнике,

и

специјализованих

установа

или

одељења

за

лечење

и

оспособљавање.111 Колико ће се заиста Стратегијом прокламовани циљеви и
активности и применити у пракси остаје да се види, али оно што треба свакако
похвалити јесте усвајање оваквог правног акта, који показује јасно опредељење да се
проблеми у извршавању малолетничких кривичних санкција почну решавати на један
системски начин, полазећи од њихових узрока и савременим научним сазнањима.
И коначно, на крају излагања о малолетничком извршном кривичном праву,
треба скренути пажњу на још неке његове специфичности. Када је реч о извршењу
малолетничких кривичних санкција, за остваривање њихових циљева у погледу
генералне и специјалне провенције посебно је важно проучити положај малолетних
осуђеника и малолетника према којима су изречене друге кривичне санкције у
установама за њихово извршење. На ефикасност третмана према малолетницима,
посебно утиче и тзв. неформални систем осуђеника и штићеника у пенитенцијарним
установама. Најважнији узрок настанка малолетничке осуђеничке заједнице, према
нашем

мишљењу,

јесте

изражено

дејство

затворских

депривација

Наиме,
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малолетништво карактерише изражен мотив за припадањем групи. С друге стране,
потреба за слободом је иманентна сваком људском бићу, а посебно је значајна за
период одрастања и формирања личности. Како боравак у пенитенцијарној установи,
која има све карактеристике тоталне установе, нужно подразумева и лишење слободе,
многи малолетни осуђеници управо преко припадности одређеним неформалним
групама теже да поврате изгубљени углед и самопоштовање што све у крајњој линији
представља својеврсну компензацију за слободу која им је судском пресудом одузета
на одређено време. На основу свега реченог се може закључити да малолетничка
осуђеничка заједница и настаје као одговор на дејство затворских депривација које
због својих развојних био-психо-социјалних специфичности, малолетни осуђеници
најчешће не могу превазићи на неки други начин112.

О постојању, начину формирања и деловању формалног система у оквиру
малолетничке осуђеничке заједнице најбоље говоре људи који се професионално
сусрећу са малолетним делинквентима. Интересантно је мишљење управника КПЗ за
малолетнике који је у једном интервјуу рекао: „У КПЗ „Ваљево” постоји такозвани
неформални систем, а у њему неформалне групе. Групе, објашњава управник, чине
осуђеници из истог града. Тако је рецимо у заводу препознатљива „београдска”,
„краљевачка”, „нишка” група…
– У систему заједничког затвора какав је овај овде, функционише мали број
група које су изузетно бројне. Није највећи проблем сукоб две групе, него међусобни
сукоб унутар групе. У свакој од ових група имате вође, потенцијалне вође, њихове
следбенике, а последњи ниво представљају такозване водоноше. Статус у групи је
изузетно важан, јер се на основу њега деле улоге.” У тексту се даље наводи да су
осуђеници којима су додељене погодности у складу са Законом о извршењу кривичних
санкција, често жртве малтретирања од стране осталих осуђеника.113
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Мирић. Ф., Затворенички друштвени систем са посебним освртом на заједницу малолетних
осуђеника, У: Зборник радова Правног факултета у Нишу : зборник радова студената докторских
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На основу свега изнетог се може закључити да, иако заједница малолетних
осуђеника настаје на сличним основама као и заједница пунолетних осуђених лица, она
носи и низ специфичности које се, према нашем мишљењу, пре свега односе на врсту
реакције на затворске депривације, што зависи од личности самих осуђеника, али и од
низа других околности везаних за третман ове категорије осуђених лица и односа
представника формалног система и самих осуђеника. Да се баш у тој интеракцији у
пракси могу јавити извесне недоследности и мањкавости морају бити свесни, како
представници формалног система у установама за извршење кривичних санкција, тако
и друштво у целини и активно радити на њиховом отклањању.114
У овом одељку су изнете основне карактеристике малолетничког извршног
кривичног права кроз приказ извршења појединих кривичних санкција. Запажа се да се
у изрицању кривичних санкција иде степенасто од најлакших ка најтежим, а да се
казна малолетничког затвора примењује само изузетно код најтежих кривичних дела и
да је њена примена увек факултативна. И у одредбама о извршењу кривичних санкција
се може закључити да законодавац није изгубио из вида да је сврха малолетничких
кривичних санкција преваспитање малолетника, а не превасходно кажњавање и
ретрибуција. Такође, кроз одредбу да сви учесници поступка према малолетницима у
свакој фази (од покретања кривичног поступка, па до извршења кривичне санкције)
морају имати специфична знања из области права детета и преступништва младих,
законодавац још једном малолетницима признаје посебан статус у кривичноправном
систему Републике Србије, што ће у сваком случају допринети ефикасној борби против
малолетничке делинквенције и њеном сузбијању, што је и циљ сваке кривичне
санкције. У сваком конкретном случају преступничког понашања малолетника,
кривична санкција мора бити индивидуализирана, односно таква да је малолетник не
доживљава као ретрибуцију, већ као средство које му омогућава да се на адекватан
начин ресоцијализује и препозна и прихвати сопствену одговорност за извршено
кривично дело. На таквим основама и са тим циљем је и изграђено савремено
малолетничко кривично право у Републици Србији.

1.2. Феноменологија малолетничке делинквенције
Криминална феноменологија је једна од две гране криминологије. Она се бави
проучавањем појединих појавних облика криминалитета, њихове динамике у односу на
114
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119

врсту извршених кривичних дела, полу, старости и рецидивизму извршилаца. Пуни
значај криминалне феноменологије се огледа баш код феномена малолетничке
делинквенције јер она омогућава да се потпуније истражи овај изузетно штетан и
друштвено опасан феномен. Да би се успешно истражиле све феноменолошке
карактеристике малолетничке делинквенције, неопходно је ову појаву пратити у
једном дужем временском периоду. Овде ће бити приказани подаци о структури и
обиму малолетничке делинквенције од 1975. до 1995. године, (на основу тенденција о
кретању криминалитета малолетника, на основу података из криминолошке
литературе) и период од стицања независности Србије 2006. године закључно са 2011.
годином (на основу релевантних статистичких података Републичког завода за
статистику), док ће подаци о феноменолошким карактеристикама малолетничке
делинквенције у Нишу бити презентовани у делу рада посвећеном анализи резултата
емпиријског истраживања.
Општи друштвени услови живота се непрестано мењају и у том процесу између
појава и догађаја одвија се и процес сазревања младих. Готово у свим сферама
друштвеног живота долази до поремећаја. Ти поремећаји су више или мање утицали на
услове живота, начин мишљења и деловања, и на само понашање младих. У овом делу
рада посебно ће се, као што је већ речено, разматрати обим, структура и
феноменолошке карактеристике малолетничке делинквенције.
1.2.1.Феноменолошке карактеристике малолетничке делинквенције

Проучавање феноменолошких карактеристика малолетничке делинквенције је
неопходно уколико се жели пронаћи адекватан друштвени одговор на ову негативну
појаву. Да би се сазнали сви њени узроци, услови и поводи, неопходно је најпре
утврдити обим, динамику и структуру свих оних понашања који се у савременој
криминологији подводе под појам малолетничке делинквенције. У сврху сазнања
феноменолошких карактеристика криминалитета уопште, па и малолетничког
криминалитета, користе се одређени извори података и методи и поступци од којих
статистички метод и статистика као извор података имају највећи значај. Статистика је
необилазни извор података у проучавању сваког облика криминалитета јер се
интерпретацијом статистичких података може доћи до врло важних закључака када је
реч о феноменолошким карактеристикама испитиване појаве. У наставку рада биће
120

интерпретирани статистички подаци о структури малолетничке делинквенције,
имајући у виду њен обим, пол учиниоца, врсту и тежину извршеног кривичног дела са
посебним освртом на поврат у извршењу кривичних дела од стране малолетника.

На овом месту корисно је указати на извесна ограничења која статистички
метод носи са собом у односе на поједине изворе података. Подаци о броју кривичних
пријава које су поднете против малолетних учинилаца кривичних дела и који су
доступни у полицијским управама и испоставама, нису потпуни ни сасвим поуздани,
пре свега због „тамне“ бројке криминалитета, али и из других разлога. Број кривичних
пријава не одсликава стварни криминалитет јер пријаве често садрже више кривичних
дела извршених у стицају. Један број кривичних пријава се односи на лица испод 14
година старости (децу), те оне не могу одсликавати малолетнички криминалитет. Осим
тога, пријаве се подносе на основу основа сумње да је неко лице извршило неко
кривично дело, што не мора бити тачно у сваком конкретном случају.

У том погледу су захтеви за покретање поступка против малолетника односно
оптужни акти извеснији јер јавни тужиоци за малолетнике проверавају основаност
сумње. Али и тужилачка статистика има извесна ограничења. Наиме, јавни тужиоци за
малолетнике не подносе увек предлоге за покретање кривичних поступака односно
оптужне акте, већ у извесним случајевима могу да се користе применом начела
опортунитета, што је и предвиђено позитивним малолетничким кривичнопроцесним
законодавством Србије.115

Посматрано из угла поузданости података, подаци судске статистике о
пресуђеном криминалитету малолетника тј. о изреченим кривичним санкцијама су
најпоузданији. Међитим, ови подаци се односе на релативно мали део криминалитета
малолетника јер обухватају само оне случајеве у којима је кривични поступак против
малолетника правоснажно окончан. Ако се малолетничка делинквенција схвати у ужем
формално-правном смислу, онда је судска статистика свакако најтачнија и
најпоузданија.
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О примени начела опортунитета према малолетницима видети Ђурђић, В., Начело опортунитета у
поступку према малолетницима, Малољетничка делинквенција као облик друштвено неприхватљивог
понашања, Бања Лука, Удружење правника Републике Српске, 2008, стр. 239-261.
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Као што се види сваки од поменутих статистичких индикатора преступничког
понашања има своје предности и недостатке и ниједан од њих, посматран сам за себе,
није довољно поуздан. Ипак, њиховом комбинацијом се може створити релативно
тачна слика о феноменолошким карактеристикама малолетничке делинквенције на
одређеном подручју у одређено време.116 Овакав приступ ће бити примењиван и у
интерпретацији података добијених истраживањем феноменолошких и етиолошких
карактеристика малолетничке делинквенције на територији града Ниша за период од
2006. до 2011. године, о чему ће касније бити више речи.

1.2.2. Обим малолетничке делинквенције

Обим криминалитета уопште, па и криминалитета малолетника се прати на
основу статистичких података о укупном и појединачном броју извршених кривичних
дела на одређеном простору у одређено време. Малолетничка делинквенција је у
порасту у свету, чак и у економски развијеним земљама. Заједно са порастом
малолетничке делинквенције креатори политика сузбијања криминалитета, су на
међународном нивоу покушавали да развију ефикасне механизме сузбијања
малолетничког

криминалитета,

поред

постојећих

кривичноправним

система

прилагођених пунолетним извршиоцима кривичних дела.117

У већини земаља света малолетничка делинквенција се креће од 15 до 20%, а у
неким земљама досеже и до 45% укупног криминалитета. Ови бројчани показатељи као
статистички подаци којима располажу одговарајуће службе и установе као што су:
службе јавне сигурности, јавна тужилаштва, судови , центри за социјални рад, завод за
статистику, пружају информацију о стању и кретању криминалитета уопште, па и
криминалитета малолетника, али они се често објављују са извесним закашњењем, а
такође је велики проценат и неоткривеног криминалитета или тзв. тамне бројке.
Сигурно је да постојање тзв. тамне бројке криминалитета донекле умањује вредност
статистичких података које ћемо навести у раду, о стању и кретању криминалитета
116
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op.cit, стр.98-99.
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малолетника. Ипак , ови недостаци нису такви да нам статистички показатељи не би
могли да буду веома значајни и важни индикатори стања и кретања криминалитета.
Испитивања су показала да је број малолетних учинилаца кривичних дела знатно већи
него што то произилази из доступних статистичких података. Јер, да би већ поменуте
друштвене установе обухватиле неког малолетника као делинквента није довољно да
он чини кривична дела већ мора бити откривен као делинквент и процесуиран на
одговарајући начин.

Иначе статистички подаци који указују на кретање малолетничке делинквенције
су се током времена мењали, на шта указују и подаци презентовани у Табели бр.2.
Табела бр. 2. Динамика броја осуђених малолетника од 1975. до 1984. године
Ред.бр.

Период

Динамика

1.

1975-1984

Опадање броја малолетних осуђеника

2.

1979-1980

Благи пораст малолетних осуђеника

3.

1983-1984

Значајан пораст у осудама малолетних делинквента

У овом периоду од десет година било је у просеку осуђивано око 6.400
малолетних делинквената, а број малолетног становништва кретао се око 1.500.000.
Тако се просечна стопа криминалитета кретала око 4,3, тј. на сваких 1.000 пунолетних
лица, било је у просеку осуђивано око 4 малолетна учиниоца кривичних дела. Учешће
малолетница у вршењу кривичних дела у наведеном периоду било је доста ниско и
није прелазило 9% од укупног броја осуђених малолетника.118

Међутим, подаци се у новије време мењају, тако да су новије статистике
показале да у укупном броју осуђених преовлађују пунолетна лица и да је удео
малолетних лица свега 6,7%, и то за период од 1990 до 1994. године. Да би у каснијем
периоду проценат пријављених малолетних починиоца порастао за 38%. Посебно је
занимљив податак из евиденције Републичког јавног тужилаштва Србије које је радило

118

Статистички подаци о динамици малолетничке делинквенције у нашој земљи садржани у табелама
бр.2 и 3 наведени према: Константиновић- Вилић, С.,Николић-Ристановић, В, Криминологија , Центар
за публикације Правног факултета у Нишу, Ниш, 2003, стр.182-183.
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анализу на основу врсте кривичних дела. Резултати тог истраживања су приказани у
табели бр.3119.
Табела бр. 3. Број пријављених малолетника за кривична дела за период од 1993. до
1995.године, према подацима Републичког јавног тужилаштва:
Ред.бр.

Период

Кривично дело

Број пријављених

1.

1993 год

Убиство

59

2.

1994 год

Убиство

39

3.

1995 год

Силовање и противприродни блуд

23

4.

1993 год

Силовање и противприродни блуд

36

5.

1994 год

Силовање и противприродни блуд

27

6.

1995 год

Силовање и противприродни блуд

43

7.

1993 год

Имовински криминалитет

597

8.

1994 год

Имовински криминалитет

597

9.

1995 год

Имовински криминалитет

306

10.

Неовлашћено набављање, држање и ношење ватреног оружја
1993 год

11.

368
Неовлашћено набављање, држање и ношење ватреног оружја

1994 год
12.

284
Неовлашћено набављање,држање и ношење ватреног оружја

1995 год

183

Подаци из Табеле 3. указују да је у посматраном периоду од 3 године (1993-1995)
највећем броју малолетника било стављено на терет извршење неког од имовинских
кривичних дела у прве две године посматраног периода (по 597), а у трећој
посматраној години је број оптужених малолетника за неко кривично дело из области
имовинског криминалитета је смањен отприлике за трећину и износио је 306. Ово
смањење се може тумачити тиме да је 1995. године економија тадашње СР Југославије
почела да излази из периода хиперинфлације који је започео деведесетих година
прошлог века, па је дошло до извесног побољшања животног стандарда њених грађана.

По учесталости оптужења се издваја и кривично дело неовлашћено набављање,
држање и ношење ватреног оружја. Број малолетника оптужених за ово кривично дело
се кретао од 368 у 1993. до 183. у 1995. години. Оволики пад броја оптужених се може
објаснити окончањем ратова у бившој СФРЈ. Из криминолошке теорије и праксе је
познатно да је ратно окружење и његова близина значајан криминогени фактор који
доводи до пораста малолетничке делинквенције уопште, а посебно њеног дела
повезаног са насиљем и употребом ватреног оружја. Будући да је завршетком ратова на
119

Ibidem.
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тлу бивше СФРЈ дошло до демобилизације грађана и последичног смањења броја
комада оружја у илегалном поседу, сасвим је јасно да је дошло и до смањења броја
оптужених малолетника за ову врсту кривичних дела. Ипак, без обзира на ово
охрабрујуће смањење броја оптужених малолетника, и даље је остао релативно висок
јер је много оружја са ратишта остало у илегалном поседу становништва, што има
посебно негативне последице када је реч о деци и малолетницима јер они често немају
до краја и потпуно развијену свет о непоправљивости штете која се другима може
нанети употребом оружја.

У посматраном периоду примећен је и велики број оптужења за кривична дела
против полних слобода (или, по тада важећем Кривичном закону Републике Србије
„кривична дела против достојанства личности и морала“). Оваквих оптужења је било
не мали број, имајући у виду узраст извршилаца ових кривичних дела, и он се кретао
од 36 у 1993. до 43 у 1995. години.

Посебну пажњу треба посветити кривичним делима са елементима насиља која
извршавају малолетници. Од свих врста насиља, највећу друштвену опасност има
насиље чије су жртве деца и малолетници. Поред тога, посебно велики проблем
представља насиље које чине деца и малолетници, чија квота директно указује на
неуспех целокупног друштва, на неспремност или нестручност да се овакавом
проблему приђе на адекватан, на научним методама заснован начин. Супротстављање
криминалитету насиља је приоритет свих високо организованих држава. Разлог за тако
нешто не треба тражити, он је сам по себи познат. Последице до којих кривична дела
са елементима насиља доводе, нарочито она чије су жртве али и учиниоци деца и
малолетници, по својој природи, у односу на друга кривична дела, изазивају највећу
реакцију, што је схватљиво с обзиром на то да је објект радње и кривичноправне
заштите живот и тело најмлађих чланова друштва.120

Феноменолошке карактеристике (обим, структура и динамика) малолетничке
делинквенције у периоду од 2006. до 2011. године се најлакше могу уочити на основу
120

Ђурђевић З., Бошковић, Г., Сенић, Д., Карактеристике кривичних дела са елементима насиља
извршених од стране деце и малолетника у Републици Србији У : Зборник радова са Међународне
научностручне конференције „Вршњачко насиље- етиологија, феноменологија, начини превазилажења и
компаративна искуства”, [главни и одговорни уредник Миле Шикман], Висока школа унутрашњих
послова Бања Лука, стр.55-68.
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званичних података Републичког завода за статистику Србије о броју пријављених,
оптужених и осуђених малолетника у Републици Србији за поједина кривична дела и
према старости и полу учинилаца, који су презентовани у следећим табелама:
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Табела бр.4.

Пријављена малолетна лица, према кривичном делу, 2006–2011.
Република Србија
2006.
Број

Кривична дела

Укупно
Против живота и тела

Против здравља људи
Против привреде

број

2008.
%

број

2009.
%

број

2010.
%

број

%

3041

100,0

3434

100,0

4085

100,0

3497

100,0

3747

100,0

436

14,3

432

12,6

592

14,5

461

13,2

482

12,9

24

0,8

16

0,5

45

1,1

46

1,3

74

2,0

54

1,8

65

1,9

70

1,7

47

1,3

67

1,8

114

3,7

109

3,2

116

2,8

104

3,0

175

4,7

19

0,6

27

0,8

18

0,4

39

1,1

14

0,4

1931

63,5

2015

Против слобода и права човека и грађанина
Против полних слобода

2007.
%

64,0

2471

60,5

57,6

2142

57,2

151

5,0

200

5,8

241

5,9

207

5,9

153

4,1

саобраћаја

115

3,8

195

5,7

313

7,7

366

10,5

416

11,1

Остала кривична дела

197

6,5

192

5,6

219

5,4

212

6,1

224

6,0

Против имовине
Против безбедности јавног саобраћаја

2198

Против јавног реда и мира и правног

2011.
Кривична дела
Број

%

Укупно

4323

100,0

Против живота и тела

582

13,5

Против слобода и права човека и грађанина

82

1,9

Против полне слободе

48

1,1

Против здравља људи

181

4,2

18

0,4

Против имовине

2450

56,7

Против безбедности јавног саобраћаја

162

3,7

Против привреде

Против јавног реда и мира и правног саобраћаја

541

12,5

Остала кривична дела

259

6,0

Извор: РЗС
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Табела бр. 5.
Оптужена малолетна лица, према кривичном делу, 2006–2011.
Република Србија
2006
Кривича дела

Укупно
Против живота и тела
Против слобода и права човека и грађанина
Против полних слобода

број

2007
%

број

2008
%

број

2009
%

број

2010
%

број

%

2267

100,0

2501

100,0

2833

100,0

2465

100,0

2205

100,0

309

13,6

421

16,8

388

13,7

369

15,0

278

12,6

17

0,7

23

0,9

18

0,6

17

0,7

29

1,3

28

1,2

35

1,4

38

1,3

43

1,7

30

1,4

141

6,2

117

4,7

142

5,0

127

5,2

124

5,6

Против привреде

15

0,7

22

0,9

15

0,5

16

0,6

14

0,6

Против имовине

1494

65,9

1570

62,8

1807

63,8

1424

57,8

1256

57,0

71

3,1

105

4,2

107

3,8

89

3,6

81

3,7

54

2,4

88

3,5

187

6,6

260

10,5

243

11,0

138

6,1

120

4,8

131

4,6

120

4,9

150

6,8

Против здравља људи

Против безбедности јавног саобраћаја

Против јавног реда и мира и правног
саобраћаја
Остала кривична дела

2011.
Кривична дела
Број

%

Укупно

3140

100,0

Против живота и тела

381

12,1

Против слобода и права човека и грађанина

44

1,4

Против полне слободе

44

1,4

Против здравља људи

206

6,6

Против привреде

21

Против имовине

1754

0,7
55,9

Против безбедности јавног саобраћаја

98

3,1

Против јавног реда и мира и правног саобраћаја

438

13,9

Остала кривична дела

154

4,9

Извор: РЗС
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Табела бр.6.

Осуђена малолетна лица, према кривичном делу, 2006–2011.
Република Србија
2006.
Кривича дела

број

2008.

2007.
%

број

%

број

%

2009.

2010.

број %

број
%

Укупно

1566

100,0

1996

100,0

2229

100,0

1902

100,0

1640

100,0

212

13,5

318

15,9

321

14,4

275

14,5

208

12,7

Против слобода и права човека и грађанина

12

0,8

18

0,9

14

0,6

15

0,8

22

1,3

Против полних слобода

19

1,2

27

1,4

31

1,4

38

2,0

17

1,0

Против здравља људи

94

6,0

93

4,7

106

4,8

94

4,9

91

5,5

Против живота и тела

Против привреде

11

0,7

19

1,0

12

0,5

11

0,6

9

0,5

Против имовине

1033

66,0

1271

63,7

1424

63,9

1091

57,4

960

58,5

58

3,7

81

4,1

78

3,5

70

3,7

60

3,7

саобраћаја

41

2,6

70

3,5

144

6,5

217

11,4

167

10,2

Остала кривична дела

86

5,5

99

5,0

99

4,4

91

4,8

106

6,5

Против безбедности јавног саобраћаја
Против јавног реда и мира и правног

2011.
Кривична дела
Број

Укупно

Против живота и тела

%

2290

100,0

289

12,6

30

1,3

Против полне слободе

33

1,4

Против здравља људи

138

6,0

Против привреде

16

0,7

Против имовине

Против слобода и права човека и грађанина

1305

57,0

Против безбедности јавног саобраћаја

76

3,3

Против јавног реда и мира и правног

305

13,3

98

4,3

саобраћаја
Остала кривична дела

Извор: РЗС
129

Табела бр.7.
Осуђена малолетна лица, према старости и полу, 2006–2011.
Република Србија
2006.
број

Укупно

14 година

15 година

16 година

17 година

2007.
%

број

1566

100,0

жене

71

свега

141

жене

11

свега

349

жене

2008.
%

1996

100,0

100,0

95

9,0

339

15,5

19

22,3

495

15

21,1

свега

515

жене

27

свега
жене

број

2009.
%

2229

100,0

100,0

109

17,0

429

20,0

24

24,8

563

30

31,6

32,9

617

38,0

28

561

35,8

18

25,4

број

2010.
%

број

%

1902

100,0

1640

100,0

100,0

94

100,0

102

100,0

19,2

344

18,1

285

17,4

22,0

19

20,2

20

19,6

25,3

447

23,5

385

23,5

35

32,1

29

30,9

30

29,4

30,9

645

28,9

587

30,9

487

29,7

29,5

32

29,4

23

24,5

30

29,4

545

27,3

592

26,6

524

27,5

483

29,5

18

18,9

18

16,5

23

24,5

22

2011.

број

%

Укупно

2290

100,0

жене

145

100,0

14 година

406

17,7

свега жене

25

17,2

15 година

573

25,0

свега жене

39

26,9

16 година

673

29,4

свега жене

50

34,5

17 година

638

27,9

свега жене

31

21,4

Извор: РЗС
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Табела бр.8.
Осуђена малолетна лица, према изреченим кривичним санкцијама, 2006–2011.
Република Србија
2006.

2007.
%

1566

100,0

1996

100,0

%

2229

100,0

1902

100,0

1640

100,0

490

31,3

830

490

31,3

830

41,6

992

44,5

791

41,6

670

40,9

41,6

992

44,5

791

41,6

670

40,9

Дисциплинске мере

204

13,0

Мере појачаног надзора

255

16,3

405

20,3

468

21,0

363

19,1

316

19,3

385

19,3

460

20,6

387

20,3

320

31

19,5

2,0

40

2,0

64

2,9

41

2,2

34

2,1

1076

68,7

1166

58,4

1237

55,5

1111

58,4

970

59,1

17

1,1

30

1,5

17

0,8

19

1,0

5

0,3

Преко 5 до 10 година

4

0,3

1

0,1

1

0,0

2

0,1

-

-

Преко 2 до 5 година

3

0,2

4

0,2

7

0,3

4

0,2

1

0,1

Васпитне мере

Заводске мере
Старији малолетници
Малолетнички затвор

Преко 1 до 2 године (преко 6 месеци до 2 године)

број

2010.

број

Млађи малолетници

%

2009.
%

Укупно

број

2008.

број

број

%

10

0,6

25

1,3

9

0,4

13

0,7

4

0,2

1059

67,6

1136

56,9

1220

54,7

1092

57,4

965

58,8

Дисциплинске мере

383

24,5

481

24,1

479

21,5

471

24,8

431

26,3

Мере појачаног надзора

605

38,6

614

30,8

684

30,7

573

30,1

509

31,0

71

4,5

41

2,1

57

2,6

48

2,5

25

1,5

Васпитне мере

Заводске мере

2011.

.
број
Број

.
Укупно

Млађи малолетници

%
%

2290

100,0

979

42,8

Васпитне мере

979

42,8

Мере упозорења и усмеравања

452

19,7

Мере појачаног надзора

467

20,4

Заводске мере

60

2,6

1311

57,2

Малолетнички затвор

13

0,6

Преко 5 до 10 година

1

0,0

Преко 2 до 5 година

5

0,2

Старији малолетници

Преко 6 месеци до 2 године

7

0,3

1298

56,7

Мере упозорења и усмеравања

562

24,5

Мере појачаног надзора

692

30,2

44

1,9

Васпитне мере

Заводске мере
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Извор: Републички завод за статистику, Саопштење РЗС СК112010 „Статистика правосуђа“ од
15.07.2011. и Саопштење РЗС СК112011 од 13.07.2012.

У Нишу је последњих година дошло до промене у обиму малолетничке
делинквенције. Пораст малолетничке делинквенције у граду Нишу се осим у броју
пријављених малолетних делинквената може уочити и по повећаном медијском
интересовању за делинквенто понашање младих. Бројне акције, реализоване у
последњих годину дана у Нишу на сузбијању малолетничке делинквенције и
вршњачког насиља, откриле су много тога што наводи на закључак да је стање
алармантно. Извршиоци прекршаја, али и кривичних дела, све су млађи, а што је
посебно занимљиво међу актерима тешких инцидената и немилих догађаја све је више
девојчица. Посебно је уочљиво смањење разлике између броја дечака и девојчица као
извршилаца кривичних дела. Такође, може се приметити, по речима Братислава
Тимотијевића,

начелника

Службе

за

сузбијање

малолетничке

делинквенције

Полицијске управе у Нишу, да у последње време све више малолетника долази у
школу наоружано. Притом у поседу малолетника није пронађено ватрено оружје, али је
зато заплењено велики број ножева, бодежа друге врсте, тзв. „боксери“, бејзбол палице
или слични предмети, који се користе за туче и обрачуне с вршњацима. Сви код којих
смо пронашли оно што се свакако не носи у школу правдали су се да су тако
„опремљени” да би се заштитили од евентуалних напада. Ово све указује на повећану
криминалну активност наших најмлађих суграђана, што представља посебни
друштвени, криминолошки и правни проблем.121 Нажалост, ватрено оружје је
последњих година све доступније младима. Доступност оружја млађој генерацији ишла
је у корак са флексибилнијим ставом и мењањем свести о оружју, што је последично
сагледавано утицало на повећање степена „наоружаности“ младих.122
Такође, и полна структура малолетних делинквената се променила последњих
година, на тај начин што се малолетнице све чешће јављају у улози извршитељки
најразличитијих кривичних дела. У полицији кажу да су девојчице раније биле
починиоци само 20 одсто прекршаја и кривичних дела, а да се последњих година тај
удео дупло повећао - на чак 40 одсто. Девојчице више нису нежне, мирне, послушне,
нити се у породицама изграђује такав модел. Раније се сматрало да дечаци предњаче у

121

Видети текст „Нишки школарци долазе наоружани на часове“, доступан на адреси
http://www.politika.rs/rubrike/Hronika/Niski-skolarci-dolaze-naoruzani-na-casove.lt.html, приступ 16.02.2013.
122
Зечевић, О., Гачевић, Г., Малолетничка делинквенција са освртом на кривична дела убиства извршена
од стране малолетника, Супростављање организованом криминалу-правни оквир, међународни
стандарди и продедуре, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2013, стр.621-641.
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физичком насиљу, а девојчице у вербалном. Полицијски извештај показује да су
најбројнија дела чији су извршиоци девојчице, прекршаји, односно нарушавања јавног
реда и мира свађом и тучом, најчешће са лаким телесним повредама. Међутим, оне
прибегавају и дрским крађама, углавном отимању мобилних телефона.123 Све ово
указује да се криминалитет малолетница по структури криминалитету малолетника,
што заслужује посебну пажњу научне и стручне јавности, с обзиром на све суровије и
бруталније облике испољавања малолетничке делинквенције у Нишу.

1.2.3. Структура и структурални показатељи малолетничке делинлвенције

Структура криминалитета показују однос појединачних кривичних дела према
укупном

криминалитету,

врсте

кривичних

дела

инкриминисане

одређеним

законодавством (кривична дела против живота и тела, против имовине, достојанства
личности и морала-реч је о кривичним делима против полне слободе, прим.аут..),
структуру појединих појавних облика (насилничка дела, имовинска дела), структуру
према полу или старости извршилаца кривичних дела (број жена, односно мушкараца
извршилаца дела; број пунолетних и малолетних извршилаца). Структуралне промене
се односе на промене појавних облика криминалитета, али и на промене
инкриминација (укидање или измена закона).124
М. Сингер и Љ. Микшај-Тодоровић исправно наводе да не постоје специфични
малолетнички деликти, тј. таква кривична дела која могу починити само малолетне, а
не и пунолетне особе. Свођење појавних облика криминалног понашања малолетника
на прост опис делинквентног понашања је према мишљењу Сингера из више разлога
погрешно. “Осим што су модалитети и посљедице делинквентног понашања веома
значајан индикатор за процјену важности и ступња друштвене опасности кривичних
дјела и починилаца, они су важан елемент за процјену озбиљности малољетничке
123

Видети текст „Све више девојчица међу насилницима“, доступан на адреси
http://www.juznevesti.com/Drushtvo/Sve-vise-devojcica-medju-nasilnicima.sr.html, приступ 10.07.2013.
124
O феноменолошким карактеристикама криминалитета малолетница видети више: Миладиновић,
Константиновић – Вилић, С., Ђурђић, В, Криминалитет малолетница , Институт за криминолошка и
социолошка истраживања, Београд,1992 и Константиновић-Вилић, С., Криминалитет малолетница, у:
Константиновић-Вилић, С., Петрушић, Н., Жене, закони и друштвена стварност, Женски истраживачки
центар за едукацију и комуникацију и „Свен“, Ниш, 2010, стр.391-399.
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делинквенције као друштвене појаве на одређеном подручју и временском
раздобљу.”125

Имовински

деликти

су

најчешћи

облик

у

структури

малолетничке

делинквенције. Удео имовинских деликата по оцени многих криминолога стално расте.
Све чешће пораст имовинских деликата се оправдава не само економским приликама,
него и општим друштвеним стањем. Из табеле бр.3 се може закључити да су
имовински деликти заступљени у најразличитијим облицима. Њима малолетници
компензују лоше услове живота и тако на један противправни начин обезбеђују себи
квази положај у друштву. Статистички подаци показују да малолетници у Србији
најчешће врше имовинска кривична дела.126 Осим имовинских кривичних дела у
структури малолетничког криминалитета у Србији последњих година се издвајају и
кривична дела против живота и тела, здравља људи, безбедности јавног саобраћаја итд.
Оно што посебно забрињава, како општу. Тако и стручну јавност јесте пораст броја
кривичних дела са елементима насиља, што заслужује посебну шажњу.

Криминалитет као посебна криминолошка и кривично правна појава има своја
феноменолошка и етиолошка обележја. Најзначајније феноменолошке карактеристике
по којима се криминалитет малолетника разликује од криминалитета малолетница су
следеће:

1. обим криминалитета малолетница, знатно је мањи од обима криминалитета
малолетника;
2. у извршењу кривичних дела старије малолетнице су бројније, то значи да је
учешће

старијих

малолетница

већи

од

укупног

криминалитета

малолетница. Међутим, у пракси је велики број и млађих малолетница
којима је изречена васпитна мера упућивања у васпитно поправне домове;
3. начини извршења кривичних дела разликују се према врсти кривичних
дела.
Прецизних података о криминалитету малолетница највише има код кривичних
дела против имовине. Приликом извршења кривичних дела крађе и ситне крађе,
125
126

M. Singer, LJ. Mikšaj-Todorović: Delinkvencija mladih, Globus, Zagreb, 1989, str, 35.
Видети податке у Табелама бр.4-8.
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малолетне преступнице су најчешће користиле раније успостављен однос пријатељства
са жрвом. Такође њихово понашање је обично праћено дрскошћу и безобзирношћу.
Тешке крађе малолетнице врше најчешће обијањем користећи нађене предмете на
месту извршења.

- малолетнице углавном врше кривична дела у свом пребивалишту
- често је извршење кривичних дела у стицају
- малолетница чешће врше кривична дела у саучесништву него самостално.
- рецидивизам схваћен у кривично правном смислу, незнатан је код малолетница.

Рецидивизам код малолетника је у порасту, а такође је у порасту криминалитет
малолетника удружених у групе или банде. Много је чешћи рецидивизам у
криминолошком погледу, када малолетнице врше кривична дела, али се против њих не
води кривични поступак и не изриче кривично правна санкција. Такође, запажа се
асоцијално понашање, које се понавља код већине малолетница а код једног броја
остаје устаљени начин понашања.127 Чињеница је да долази до све већег удруживања
малолетника у разне групе, и да ни наше друштво није имуно на ове појаве.
Емпиријски подаци показују да све више долази до изражаја групно преступничко
понашање и облици деловања који попримају карактер организованих банди. Због тога
су потребне превентивне мере које ће спречити њихово даље ширење и свести их на
најмању меру. На разлике у структури криминалитета малолетника и малолетница
свакако утиче и модел васпитања. Васпитање и тзв. традиционалне навике у друштвукоје репрезентују девојчице да су послушне покорне, да се уче кућним пословима је
још један од фактора који не треба изгубити из вида. Оне имају мању слободу од оне
која се даје дечацима, који су тако много чешће склони скитњи, бекству од куће и
школе и сл.

Када је реч о појавним облицима малолетничке делинквенције, по својој
опасности издваја се један њен вид - вршњачко насиље. Ради се о посебном облику
насиља чији су извршиоци малолетници (а често и деца основношколског узраста, па и
127

O феноменолошким карактеристикама криминалитета малолетница видети више: Миладиновић,
Константиновић – Вилић, С., Ђурђић, В, Криминалитет малолетница, Институт за криминолошка и
социолошка истраживања, Београд,1992. и Миладиновић, Константиновић – Вилић, С., Ђурђић, В,
Примена кривичноправних мера према малолетним преступницама, Анали Правног факултета у
Београду, бр.1-2,1994, стр.134-147.
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млађа), а жртве њихови вршњаци. Вршњачко насиље се испољава готово на сваком
кораку на местима где се окупљају малолетна лица- у школама, кафићима и клубовима
и сл. Оно је пре свега симптом повећане криминалне активности младих која поприма
све бруталније облике.

Последице овог облика преступништва младих могу бити

несагледиве. Дужевременска изложеност вршњачком насиљу код жртве може изазвати
низ психичких проблема, поред поремећаја физичког здравља које су свакако
неминовне. Депресија, отуђеност, потиштеност, анксиозност само су неке од
последица психичког и физичког насиља над малолетницима од стране вршњака.
Непрекинути круг насиља уз одсуство подршке надлежних институција и шире и уже
околине, жртву може довести у безизлазни положај, који може резултирати
самоубиством или убиством жртве.128 Вршњачко насиље представља велики
друштвени проблем чије решавање захтева ширу друштвену акцију свих надлежних
институција. Тек када се на прави начин сагледају његове размере и када примери
вршњачког насиља престану пунити ступце дневних листова и постану предмет
озбиљног интересовања како научне и стручне јавности, тако и надлежних државних
институција, биће могуће сагледати све аспекте овог проблема и пронаћи нека
применљива решења.129

Посебно занимљив, а јако слабо истраживан феномен у вези са вршњачким
насиљем јесте насиље међу ученицима са инвалидитетом, без обзира да ли се они
налазе у улози жртве или насилника. Једно од ретких истраживања на ову тему
спроведено је у Босни и Херцеговини на узорку од 123 ученика који похађају
специјализоване установе за васпитање, образовање и рехабилитацију ученика са
инвалидитетом у Тузли, Сарајеву и Бањалуци. Испитано је и 123 родитеља ученика са
инвалидитетом и истоветан број дефектолога. Резултати истраживања су показали да
се изложеност и испољеност вршњачког насиља код ученика са инвалидитетом битно
разликује у односу на испитиване варијабле пола и узраста. Разлике постоје унутар

128

Један такав трагичан пример вршњачког насиља, које је довело до самоубиства жртве која је
претходно била изложена вршњачком насиљу у школи описује и чланак „Злостављачи пред судом“ ,
доступан
на
адреси
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/991416/Zlostavlja%C4%8Di+pred+sudom+.html,
приступ 18.10.2012.
129
Да има и позитивних примера у сузбијању вршњачког насиља сведочи и успешна имплементација
пројекта „Школа без насиља“ у неколико основних школа у Србији. Више о овом пројекту видети на
адреси http://www.unicef.rs/skola-bez-nasilja.html, приступ 18.10.2012.
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самих категорија ученика са инвалидитетом.130 Школа као образовна установа,
представља институцију у којој се вршњачко насиље најлакше испољи. Овај облик
насиља може имати посебно штетне последице ако се у улози насилника и/или жртве
нађу ученици са инвалидитетом, па превенцији ове појаве треба посветити посебну
пажњу.

Већ овај кратки приказ указује на основне феноменолошке карактеристике у
ранијем периоду, које се нису значајно промениле ни у последњих 6 година када је
Србија стекла независност, о чему ће бити рећи у наставку рада.

1.2.4. Динамика малолетничке делинквенције

Малолетничка делинквенција је по обиму значајно заступљена у укупном
криминалитету у већини земаља у свету. Статистички подаци о обиму и динамици
криминалитета показују да је малолетничка делинквенција у току последње деценије
XX века била у наглом и сталном порасту, који је у неким земљама ишао испред
пораста других облика криминалитета. Обим малолетничке делинквенције у већини
земаља креће се од 15-20%, а у неким земљама он достиже и до 45% укупног
криминалитета, што је у великој диспропорцији са заступљеношћу ове старосне
категорије у укупној популацији.131

Динамика малолетничке делинквенције ће у овом раду бити приказана на
основу статистичких података о броју пријављених, оптужених и осуђених
малолетника та период од 2006. до 2011. године. Као што је већ наглашено, у овом
делу рада су коришћени подаци садржани у статистичким годишњацима Републичког
завода за статистику (РЗС) за наведени период, будући да је једино РЗС надлежан за

130

Више о резултатима овог истраживања видети у Имширагић А, Делић С., Учесталост вршњачког
насиља међу ученицима са посебним потребама, У: Други стручно-научни скуп “Актуелности у
едукацији и рехабилитацији особа са сметњама у развоју”, Зборник резимеа, Ресурни центар за
специјалну едукацију, Београд, Регионални центар за професионални развој запослених у образовању,
Шабац и ОШ „Свети Сава“ Шабац, стр.30-31. О резултатима истраживања о обиму малолетничког
криминалитета у Канади видети више Stevenson K., Tufts, J., Hendrik, D., Kowalski, M., Youth and Crime,
Canadian Social trends, 1999., p.17/21.
131
Константиновић-Вилић С., Николић-Ристановић В., Костић М., Криминологија, 2012, op.cit., стр. 222223.
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прикупљање и обраду оваквих података за читаву територију Републике Србије (без
АП Косова и Метохије која је од 1999. године под управом УН).

Када је реч о броју пријављених малолетника за извршена кривична дела и
Табеле бр.4 се може закључити да се у периоду од 2006. до 2011. године број
пријављних малолетника у Србији кретао од 3041 (у 2006), 3434 (у 2007), 4085 (2008),
3497 (2009) до 3747 (2010) и 4323 (2011). Дакле, уочава се тренд благог повећања броја
пријављених малолетника који свој максимум достиже у 2011. години. Посматрано по
групама кривичних дела највећи број малолетника је пријављен за кривична дела
против имовине (63,5 % у 2006. години односно 56,7 % у 2011. години). У свим
посматраним годинама удео пријављених малолетника за кривична дела против
имовине је натполовичан у односу на укупан број пријављених малолетника. По
заступљености пријављених следе кривична дела против живота и тела и против
безбедности јавног саобраћаја док су на самом дну кривична дела против полне
слободе са уделом пријављених у распону од свега 1,1% до 1,8 % и против привреде у
распону од 0,4% до 0,6%. Статистику пријављених малолетника воде органи МУП-а
па је њена поузданост релативна, пре свега из разлога што се известан број кривичних
пријава одбаци, а у свелу одредаба ЗКП-а (који се у општем делу примењује и на
поступке према малолетницима) важи претпоставка невиности, па се извршиоцима
кривичних дела, могу сматрати само они малолетници према којима је кривични
поступак правноснажно окончан.

Структура оптужених малолетника у посматраном периоду, приказана у Табели
бр. 5, прати структуру пријављених малолетника тако да се број оптужених
малолетника кретао по посматраним годинама на следећи начин: 2267 (2006), 2501
(2007), 2833 (2008), 2465 (2009), 2205 (2010) и 3140 (2011). Као што се из података
садржаних у табели бр.5. може закључити, у посматранпм периоду, дошло је до благог
смањења броја оптужених малолетника, да би се у последњој посматраној години
укупан број оптужених малолетника нагло повећао. Разлика између пораста броја
пријављених малолетника и смањења броја оптужених малолетника у истом периоду
се може објаснити и чињеницом да се извесни број кривичних пријава против
малолетника одбацује, па једноставно изостаје фаза оптужења. Посматрано према
групама кривичних дела највише је оптужено малоленика због кривичних дела против
имовине (65,9 % у 2006, 62,8% у 2007, 63,8% у 2008, 57,8% у 2009, 57,0% у 2010 и
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55,9% у 2011, затим следе кривична дела против живота и тела (од 12,6% до 13,6%) и
против здравља људи (од 6,6% до 5,6%). С друге стране, најмање је оптужених
малолетника због кривичних дела против полне слободе (1,2% до 1,4%) и против
привреде (од 0,7% до 0,5%).

Табела бр. 6 приказује број осуђених малолетника у период од 2006. до 2011.
године. У посматраном периоду дошло је до благог пораста осуђених малолетника
који се кретао на следећи начин: 1566 (у 2006), 1996 (у 2007), 2229 (у 2008), 1902
(2009), 1640 (2010), 2290 (2011), што указује да је највећи пораст осуђених је 2011.
године. Посматрано према групама кривичних дела за које су осуђивани малолетници,
највише их је осуђивано за кривична дела против имовине (од 66,0 % у 2006 до 57,0% у
2011), затим против живота и тела (од 13,5 % у 2006 до 12,6% у 2011) и против здравља
људи (6,0% у 2006 и у 2011). Најмање осуђених је било за кривична дела против
привреде (0,7 у 2006 и у 2011) и против полне слободе (од 1,2% у 2006 до 1,3% у 2011).
Иако је ова статистика у извесној мери најпоузданија јер се односи на малолетнике
против којих је поступак правноснажно окончан, треба се ипак узети са извесном
резервом јер је сасвим могуће да су у њој садржани и предмети из прошлих година
који су правноснажно окончани у посматраној години, што овим резултатима даје
релативан карактер иако је реч о званичним резултатима Републичког завода за
статистику.

Табела бр.7 приказује структуру осуђених малолетника према полу и старости.
Што се полне структуре тиче у свим приказаним годинама доминирају извршиоци
мушкога пола, док је удео жена сразмерно мали и креће се од 71 у 2006 до 145 у 2011.
И унутар појединих старосних категорија малолетних извршилаца кривичних дела,
доминирају лица мушког пола. У категорији до 15 година број осуђених лица женског
пола се креће од 21,1% до 29,4% у категорији до 16 година од 32,9% до 34,5%, а у
категорији до 17 година од 25,4% до 21,6%. Ови резултати потврђују и једну од
основних хипотеза ове докторске дисертације да у структури осуђених малолетника у
великој мери доминирају лица мушког пола.

Подаци садржани у Табели бр.8 се односе на кривичне санкције и на основу ње
се може закључити да су млађим малолетницима у највећој мери истицане мере
упозорења и усмеравања и то у проценту од 31,3% у 2006 до 40,9% у 2010., да би у
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2011. овај проценат износио 42,8%. Слична је ситуација и када је реч о изреченим
кривичним санкцијама према старијим малолетницима где такође доминирају васпитне
мере. Занимљиво је да код млађих малолетника доминирају мере упозорења и
усмеравања код старијих доминирају мере појачанаг надзора од 38,6% у 2006. до 30,2
% у 2011. години.У истом периоду проценат изречених заводских васпитних мера је
далеко нижи и код млађих малолетника се креће од 2,0 % до 2,6 %, а код старијих од
4,5 % у 2006. години да би у 2011. опао на свега 1,9%. Још је нижи проценат старијих
малолетника осуђених на казну малолетничког затвора и он се креће од 1,1% у 2006,
1,5% у 2007, 0,8% у 2008, 1,0% у 2009, 0,3% у 2010. до 0,6% у 2011. години. Ови
резултати показују да су судови за малолетнике приликом изрицања кривичних
санкција у великој мери прихватили став савремене кривичноправне науке да у
примени малолетничких кривичних санкција примат треба дати васпитним мерама и
то, пре свега, оним ванинституционалног карактера и да казна малолетничког затвора
треба имати сасвим изузетан карактер.

Интерпретација изнетих података несумњиво упућује на закључак да је у 2011.
години дошло до значајнијег пораста укупног броја пријављених, оптужених и
осуђених малолетника за кривична дела, што указује на повећање обима малолетничке
делинквенциј,е као негативне и врло опасне друштвене појаве. Упркос важности ових
статистичких података, они још увек нису довољни за коначну и свеобухватну оцену
озбиљности и тежине стања кретања малолетничке делинквенције. Потребно је
располагати и додатним информацијама о стуктури и модалитетима ове појаве, и о
степену организованости друштва у целини у односу на њу. Тек пажљивом оценом
свих ових података о међусобној повезаности ових елемената може се доћи

до

стварног стања криминалитета малолетника на неком подручју. Зато, ове показатеље
треба третирати пре свега као важне индикаторе испитиване појаве, али закључци на
основу њих могу бити само хипотетичке природе, имајући у виду сва ограничења која
статистички научни метод носи са собом.

Посебно је значајан проблем поврата (рецидивизма) у популацији малолетних
делинквената. Рецидивизам као посебна категорија криминалног понашања привлачи
велику пажњу кривичноправне и криминолошке теорије и праксе. Поврат односно
поновно вршење кривичних дела од стране истих субјеката узима се као поуздан
индикатор да њихово понашање нема случајан и епизодичан карактер, већ да је
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производ, већ да је условљено трајним и дубљим субјективним и објективним
факторима.132 Под перманентним дејством тих фактора вршење кривичних дела добија
карактер својеврсне навике и устаљеног облика понашања.133

У криминолошкој теорији постоји велики степен сагласности о повезаности
психичке неприлагођености извршилаца кривичних дела и поврата. Управо та њихова
психичка неприлагођеност учинилаца кривичних дела, праћена и друштвеном
неприлагођеношћу, чини их далеко друштвено опаснијим у односу на друге извршиоце
кривичних дела. Томе доприноси, како наводи Ж. Јашовић, и чињеница што
повратници сталним понављањем вршења кривичних дела, све боље овладавају разним
техникама вршења кривичних дела, стварајући притом специфичан modus operandi,
чиме долази до, како је Садерланд приметио „процеса криминалног сазревања, који
карактерише прогресија криминалне каријере повратника.“ 134

У теорији кривичног права опште су позната три приступа у дефинисању
поврата.

Први,

кривичноправни

приступ

се

заснива

на

формално-правним

критеријумима. Овде се као основни критеријум користи чињеница да је учинилац
претходно правноснажно осуђиван за кривична дела једном или више пута. Нека
законодавства праве разлику између општег и специјалног поврата у зависности од
тога да ли је учинилац осуђиван за иста, истоврсна или различита кривична дела. Неки
правни системи познају и категорију вишеструког поврата-мултирецидивизам.

Знатно уже схватање је пенолошко схватање поврата, које поврат посматра као
поновни долазак у установу за извршење кривичних санкција.

Треће и уједно најшире схватање поврата је криминолошко по коме је поврат
свако поновно извршење кривичних дела, без обзира да ли је учинилац осуђен за
кривична дела и да ли је ступио на извршење кривичних санкција. За криминолошко

132

Јашовић, Ж., op.cit., стр. 129. О факторима који утичу на рецидивизам код малолетника са
делинквентним понашањем видети више Mulder, E., Vermunt, J., Brand, E., et all., Recidivism in subgroups
of serious juvenile offenders: Different profiles, different risks?, Criminal Behaviour and Mental Health, No.
22, (2012) p.122-135. и Ganzer, V.J., Sarason, I.G., Variables associated with recidivism among juvenile
delinquents. J Consult Clin Psychol, 40(1), 1973., pp. 1-5.
134

Јашовић, Ж., ibid.
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схватање рецидивизма је карактеристично и то што он улази у анализу узрока таквог
понашања, настојећи да утврди његове психосоцијалне детерминанте.

Сваки од изложених концепата има своје оправдање у предметима појединих
научних дисциплина. Иако криминолошки приступ има знатне предности у односу на
остале јер омогућава да се поврат најдубље и најбоље објасни и да се открију његове
квантитативне и квалитативне карактеристике и закономерности, у емпиријском делу
истраживања спроведеног у овој дисертацији, коришћен је кривичноправни концепт
поврата, сходно усвојеном ужем схватању малолетничке делинквенције.
Статистички подаци у вези са повратом малолетних учинилаца кривичних дела
указују на велику разлику између званичних података и „тамне“ бројке повратника.
Према званичним подацима, малолетници у Србији у само 17 одсто случајева поново
изврше кривично дело, показују званични подаци. Стручњаци упозоравају да је у
питању "статистичка варка", јер је у реалности тај број већи.
Стопа враћања криминалу особа које су први пут учиниле кривично дело као
малолетне, креће се од 80 до 85 одсто, што је знатно више од стопе враћања криминалу
пунолетних учинилаца кривичних дела која износи 65 одсто, закључци су скупа
посвећеном политици изрицања кривичних санкција малолетницима. Професор
Правног факултета у Београду др Милан Шкулић навео је да званична статистика
третира малолетника као повратника само ако је он учинио кривично дело први пут као
малолетник, па га понови док је још увек малолетан. Уколико убрзо понови кривично
дело као пунолетан, он се више не третира као малолетни повратник, што ствара
привид малог броја повратника међу малолетним учиниоцима кривичних дела,
објаснио је професор, апелујући на чешћу примену мера које су прописане Законом о
малолетницима из 2006. године.135
На крају излагања о феноменолошким карактеристикама малолетничке
делинквенције, важно је поменути и делинкветно понашање деце (тј. лица испод 14
година). Иако се према овим лицима не могу изрицати кривичне санкције, према њима
135

Видети чланак „Варљива статистика о малолетничкој делинквенцији“, доступан на адреси
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/27946/Varljiva+statistika+o+maloletni%C4%8Dko
j+delinkvenciji.html, приступ дана 17.10.2012. О рецидивизму малолетних делинквената видети Цотич,
Д., Криминалитет малолетника са посебним освртом на рецидивизам, У: Етиологија малолетничког
преступништва-Зборник радова, Бронислав Скаберне(ур.), Савез друштава дефектолога Југославије,
Београд, 1971, стр.17-42
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се могу применити мере социјалне заштите које су усмерене на уклањање узрока
њиховог делинквентног понашања. Ту спадају мере попут саветодавног и терапијског
рада са малолетником и породицом, материјалне помоћи породици, превентивног и
корективног надзора над вршењем родитељског права, старатељске заштите,
измештања малолетног детета из породице и привремени смештај у сродничку или
хранитељску породицу или у установу социјалне заштите или делимичног или
потпуног лишење родитељског права. Због изузетне опасности које овакво понашање
деце носи са собом, потребно му је посветити додатну пажњу свих надлежних
институција и друштва у целини.
На основу свега изнетог, може се закључити да је малолетничка делинквенција
у експанзији у Србији последњих година. Оваква слика феноменолошких индикатора
испитивање појаве представља својеврсни аларм за све оне који се професионално или
приватно баве васпитањем деце и малолетника у циљу проналажења ефикаснијих
начина за сузбијање малолетничке делинквенције, што ће допринети стварању бољег,
праведнијег и просперитетнијег друштва. Да би се овај захтеван циљ остварио
неопходно је да се подробније испитају поводи, услови и узроци преступништва
младих, што ће бити предмет излагања у наредним поглављима овог рада.

1.3. Етиологија малолетничке делинквенције у контексту појединих
криминолошких теорија

Основни проблем криминологије као науке је проучавање узрока и услова
криминалног и преступничког понашања, као посебног феномена.136 Ради се о
утврђивању каузалне повезаности разних психичких, социјалних и других појава са
криминалитетом

и

другим

облицима

преступничког

понашања.

Криминална

етиологија треба да истражи и проучи субјективне и објективне факторе који узрокују
криминалитет. Да би се то постигло неопходно је дубље истражити интеграцију између
друштвених појава, с једне стране и својстава личности малолетних учинилаца
кривичних дела, с друге стране. На тај начин је могуће објаснити и малолетнички
криминалитет, као антисоцијалну појаву.

136

Јашовић Ж., op.cit., стр.159.
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Криминална етиологија представља скуп синтетичких наука које покушавају да
дају одговор о узроцима криминалитета уопште као друштвене појаве, па самим тим и
о његовим узроцима као појединачне појаве. Како природне, тако и друштвене науке
покушавају да диференцирају шта је узрок, а шта услов криминалног понашања
малолетника.

Без обзира о ком теоријском концепту се ради, одговор на ово питање никако
није једноставан, па се тако констатује да постоје бројни друштвени и индивидуални
фактори који доприносе ширењу ове појаве. Поједини криминолози (Хрнчић, Ј.)
предност дају појединим факторима, али се међу њима у криминолошкој литератури
могу издвојити следећи:137

1. генетски и пренатални биолошки фактори;
2. породични фактори;
3. недостатак позитивних породичних утицаја;
4. индивидуални фактори, у које спадају: биолошки медијатори, пол, узраст,
хиперактивност, смањене вербалне способности, смањена самоконтрола,
агресивност, проблем адекватног разумевања ситуације, ниска социјална
компензација, снижено самопоштовање;
5. стресори;
6. вршњачка група;
7. школа и
8. шири друштвени утицаји (суседство, сиромаштво, стање аномије у
друштву,

приступачност

алкохола

и

опојних

дрога,

ефикасност

кривичноправне репресије, етикетирање, мас-медији, итд.).

Од одговора на питање узрочности малолетничке делинквенције у великој мери
зависи и начин решавања овог великог друштвеног проблема. Од етиолошких сазнања
зависи и читав низ криминално-политичких мера, које се предузимају у циљу
сузбијања малолетничког преступништва, као и пенолошки третман малолетних
извршилаца кривичних дела. Због тога су ова сазнања неопходни чинилац процеса
ресоцијализације малолетника са делинквентним понашањем.

137

Хрнчић, Ј., Преступништво младих-ризици, токови и исходи, Београд, 2009, стр.77-89.
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Од развијености етиолошких сазнања у највећој мери зависи и степен
развијености криминологије као науке јер свака наука тежи да у пуној мери истражи
узроке појаве којом се бави. Без утврђивања узрочних веза између друштвених односа
и појава и криминалитета и њихових законитости, не може се објаснити било која
појава, па ни криминалитет и делинквенција. Ипак, треба још једном подвући и значај
криминалне феноменологије за развој криминологије као самосталне науке јер једино
се на тај начин криминалитет може сагледати у свом тоталитету, кроз јединство својих
појавних облика и узрока. Такав концепт криминологије као науке о криминалитету
има несумњиве реперкусије и на политику сузбијања криминалитета и других
антидруштвених понашања малолетника.

Етиолошко подручје криминалитета и делинквенције младих је, међутим,
изузетно сложена област изучавања ових феномена. Отуда је природно што су се у
процесу развоја људске мисли и сазнања јавиле многе теорије и други покушаји
усмерени у правцу узрочног објашњења криминалитета и делинквенције. И у
савременој криминолошкој науци разни аутори прилазе овој проблематици

из

различитих углова и са различити теоријско-концептуалних позиција, тако да су и у
новијој криминолошкој социолошкој и пенолошкој литератури присутна различита
схватања и теорије које претендују да објасне криминални феномен.138

Целовито и критичко разматрање свих теоријских учења о узроцима
малолетничке делинквенције би у многоме превазишло оквире овог рада, чији је
предмет доста широко постављен, зато ће у његовом наставку бити изложена само
најважнија теоријска схватања малолетничке делинквенције, која су извршила највећи
утицај на развој савремене криминолошке мисли када је реч о изучавању
криминалитета малолетника.

Имајући у виду напред наведени концепт и опредељење, неопходно је најпре
уопштено указати на основна тумачења узрока малолетничке делинквенције пратећи
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генезу развоја криминолошке мисли у оквиру појединих криминолошких школа и
праваца.139

Једно од тачнијих тумачења узрока криминалитета код младих дао је француски
аутор који је рекао да ће малолетничке делинквенције бити увек тамо где битанге буду
возиле најновије мерцедесе, а поштен радник зарађивао тек за скроман живот. Таква
друштвена слика до крајности изведена, током загушљивих деведесетих у Србији, и
допуњена потпуним урушавањем постојећег културног и вредносног система, наравно
да је довела до незапамћеног пораста девијантног понашања малолетника.140 Оваква
распрострањеност малолетничке делинквенције не само у Србији, већ и у свету,
наметнула је потребу дубљег проучавања њених узрока у правцу проналажења
ефикасних

начина

за

њено

сузбијање.

Стари

узроци

попут

сиромаштва,

незапослености, лоших породичних односа, негативних утицаја медија вршњачких
група, образовања, религије или слободног времена, па и личности малолетника, као
најзначајнијег ендогеног фактора малолетничке делинквенције, у савременим
условима и добу добијају сасвим нове димензије. Питање узрока малолетничке
делинквенције постаје једно од најактуелнијих питања криминалне етиологије. Ма
колико се о овом питању дискутовало и писало, оно због своје актуелности захтева
стално преиспитивање и проверавање постојећих научних хипотеза и теоријских
поставки.

У криминолошкој литератури се порекло омладинске делинквенције различито
објашњава. Разни аутори и школе га третирају на свој начин- као социолошки,
социокултурни, економски, биолошки, психолошки, психопатолошки, медицински или
правни феномен. Сходно томе, појму „криминогени фактор“ се дају веома различита
схватања, која би требало да воде истом циљу-објашњењу етиологије малолетничке
делинквенције.141

Питање узрочности криминалитета је основно питање на које криминологија
жели да да одговор. То је централно питање криминалне етиологије јер од познавања
139

О теоријским схватањима узрока преступничког понашања младих видети више Костић, М., Преглед
теоријских схватања о деструктивном понашању деце, Социјална мисао, вол.8, бр.2-3 (2001), стр.95-108.
140
Видети
чланак
„Казна
и
заштита“
,
доступан
и
на
адреси
http://www.vreme.com/cms/view.php?id=472107, приступ 16.10.2012.
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Милутиновић, М., Криминологија, Београд, 1990, стр. 249.
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правих узрока, услова и повода који доводе до појаве одређеног облика криминалног
понашања често зависи и проналажење ефикасних начина за њихово сузбијање. Ово је
посебно важно када је реч о малолетничкој делинквенцији, имајући у виду њену
друштвену опасност и штету која може настати њеном експанзијом, како по појединца,
тако и по друштво у целини. Ради се можда о најкомплекснијем питању на које
савремена криминолошка мисао жели да пружи одговор једнако како су то чинили и
криминолози у прошлости, зависно од правца којем су припадали и учења које су
заступали. Повезаност појединих фактора криминалитета и њихово заједничко
деловање је можда најважније уочити када је у питању малолетнички криминалитет и
уопште малолетничка делинквенција јер на ове појаве утичу бројни фактори како
егзогене, тако и ендогене природе, чије је деловање било предмет интересовања
бројних криминолошких праваца и учења од настанка криминологије као науке, па до
данашњих дана.

Малолетничку делинквенцију су, дакле, покушавала да објасне бројне
криминолошке теорије и учења која се могу систематизовати у неколико група:
класична мисао о криминалитету, антрополошка, биолошка, психопатолошка,
психолошка и социолошка и мешовите (мултифакторске) учења и теорије.

Класична мисао о криминалитету

Прва разматрања о криминалитету се могу наћи још код античких мислилаца
посебно код Платона и Аристотела. Платон је први разликовао психолошке и
спољашње чиниоце који узрокују злочин. Психолошки узроци по њему потичу из
нереда или „болесне душе“ настале „под утицајем страсти, тражења задовољства и
незнања, док се спољашњи узроци своде на биолошку дегенерацију. 142 Пошто је
разликовао злочинце чије се понашање може кориговати и оне непоправљивог
понашања, Платон се сматра зачетником соматске теорије у крииминологији. За
разлику од њега, Аристотел је посебно подвлачио утицај друштвеног уређења,
сиромаштва и богатства, који „посредством воље и осећања воде у делинквентну
активност.“143

142
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Милутиновић, М., Криминологија, Београд, 1973, стр. 71.
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Антички мислиоци су се посредно бавили тумачењем узрока малолетничке
делинквенције. Скократу се приписује позната и у криминологији често цитирана
мисао да "дјеца сада воле луксуз, они имају лоше владање, презир према ауторитету,
она показују непоштовање старијих и воле брбљање уместо учења. Дјеца се више не
дижу када улазе старији у просторију. Она противуријече својим родитељима, брбљају
пред друштвом, похлепно гутају посластице са стола. Прекриже своје ноге и
тиранизирају своје родитеље.“144 Нажалост, ове мисли чувеног античког филозофа ни
данас нису изгубиле ништа од своје актуелности.

Средњи век, сагласно општем схватању људског духа и мисли, у злочину види
скретање од највишег добра-божијих заповести. Ово схватање је било подвргнуто
оштрој критици ренесансних мислилаца пре свега Мора, Русоа, Монтескјеа и других,
који криминалитет посматрају као друштвену појаву и последицу лошег друштвеног
уређења. Они по први пут криминалитету прилазе на рационалној основи, не
објашњавајући га на ирационалан начин.

Тек у првој половини XVIII века почињу засебна проучавања криминалитета, па
настају посебне криминолошке школе и правци који се између осталог баве и узроцима
малолетничке делинквенције. Најопштија подела ових учења је на: антрополошка,
биолошка, психопатолошка, психолошка и социолошка. Наравно, ова подела има више
радни, него апсолутни карактер јер постоје и поједина прелазна криминолошка учења
која садрже елементе више праваца или их обједињују. Сва напред поменута схватања
имају више карактер узгредних опаски о криминалитету него што су резултат посебног
и студиозног бављења криминалитетом као појавом. Изложене и сличне мисли о
криминалитету налазимо у контексту разматрања филозофских, општетеоријских
правних и других проблема од стране појединих мислилаца.145

Класична школа кривичног права, чији су представници Бекарија Ч. , Фојербах
А. и Бентам Џ., сматрају да је човекова воља апсолутно слободна, па је и криминалитет
израз те слободне воље. Једноставније речено, човек сам бира да ли ће се понашати у
сагласности са друштвеним нормама или противно њима. Пошто представници
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класичне школе кривичног права полазе од слободне воље, као основног чиниоца
људског деловања, они се сматрају и зачетницима теорије апсолутног детерминизма.

Класична

кривичноправна

школа

се

бавила

и

политиком

сузбијања

криминалитета, што је такође значајно и у сузбијању малолетничке делинквенције.
Основне поставке политике сузбијања криминалитета постављене на основу учења
класичне кривичноправне школе су следеће:

1. слобода човека и грађанина је основна вредност у друштву. Њу, између
осталог, треба да обезбеди и принцип законитости кривичног дела и казне;
2. кривична одговорност извире из моралне одговорности

учиниоца

кривичног дела. У основи те одговорности се налази слобода воље
учиниоца кривичног дела. Као што је већ напоменуто, човекова воља је
потпуно слободна од свих спољних и унутрашњих утицаја, што представља
важну поставку овог кривичноправног учења;
3. кривично дело и казна су правни феномени, правне појаве чије је постојање
одређено законом. Управо је увођење принципа легалитета у науку
кривичнога права најзначајнија тековина класичне кривичноправне школе.
Казна је једина мера којом друштво настоји да спречи и сузбије
криминалитет. Међу казнама најзначајнија је казна лишења слободе.
Смртну казну треба одбацити као нелогичну, некорисну и нехуману;
4. учинилац кривичног дела је имперсонализовано биће, дакле један логичкоапстрактни појам. Сваки човек је једнак пред законом, тако да свакоме од
њих следи иста казна за исто кривично дело. Казна се прилагођава
извршеном кривичном делу, а не учиниоцу или околностима извршеног
кривичног

дела.

Постоји

само

објективна,

а

не

и

субјективна

индивидуализација казне, што је свакако негативно са аспекта савремених
принципа сузбијања криминалитета;
5. суд је овлашћен само да примењује закон, а не и да га тумачи у конкретном
случају. Стога, закон прописује за свако кривично дело одређену врсту и
меру казне коју је суд дужан да изрекне учиниоцу тог кривичног деласистем апсолутно одређених казни, што суду даје улогу пасивног
примењивача права, без могућности да кривичну санкцију саобрази
кривичном делу, учиниоцу и конкретним околностима случаја. Сасвим
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јасно,

ове

поставке

класичне

школе

су

одбачене

у

савременој

кривичноправној теорији. 146

Највећи недостатак класичних теорија о криминалитету јесте, што приликом
објашњавања узрока криминалитета, у потпуности занемарују утицај ендогених
чинилаца на ову појаву. Ова карактеристика класичне школе је посебно критикована
од стране научника антрополошке орјентације, који су сасвим супротно, одлучујући
значај у криминогенези давали факторима личности учиниоца кривичног дела. Без
обзира на све недостатке класичне школе кривичног права о којима је било напред
речи, она је значајна јер су њени представници по први пут на један систематизован
начин покушали да расветле нека етиолошка питања, како општег криминалитета, тако
и малолетничке делинквенције у оквиру њега.

Антрополошке теорије
Интензивније проучавање криминалитета са антрополошког становишта јавља
се тек почетком XIX века. Међу прве радове из ове области спадају френолошке
студије, које се заснивају на схватању о постојању повезаности криминалних
склоности, моралних особина личности и морфологије тела. Ове френолошке студије
представљају зачетке антрополошке школе која се појављује у Италији 80-тих година
XIX века.

Најпознатији представник антрополошког схватања у криминологији је
италијански психијатар и психолог Чeзаре Ломброзо. Он је сматрао да одређена
физичка својства личности говоре о његовим предиспозицијама за криминалну
активност. Кривично дело је плод органске дегенерације, стога криминогене факторе
треба тражити у биолошким особинама личности делинквента, које имају своје
спољашње

физичке

манифестације.

Ове

физичке

манифестације

органске

дегенерације Ломброзо назива стигматима дегенерације (stigmati degenerata).
Основни тип криминалца је атавистички, „морални лудак“, сличан примитивном
човеку, безосећајан и крајње свиреп. Међутим, не могавши многе аномалије које је
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пронашао код криминалаца да тумачи атавизмом, Ломброзо истиче још четири
категорије делинквената (криваца): делинквенти епилептичари, делинквенти из
плаховитости или страсти, душевно болесни делинквенти и случајни делинквенти.
Ипак, сматра да су сви они карактеристични по неким заједничким аномалијама тела
и психе. Под утицајем каснијих истраживања Ломброзо мења своје првобитно
мишљење, узимајући у обзир утицаје средине и друштвених фактора.147

Ломброзо је такође уочио да су криминалци у великом броју случајева били
ванбрачно рођени, сирочићи или су њихови родитељи били „порочни“. Овај
криминолог, творац антрополошког правца у криминологији, поред утицаја
хередитарних фактора на појаву криминалног понашања, посебно је истицао значај
васпитања и образовања које дете добија у породици. Само лоше васпитање може да
подстакне перверзне инстикте тако да они, иначе карактеристични за период
детињства, могу наставити уобичајено да се испољавају и током каснијих периода
уместо да буду измењени. Ломброзо сматра да процес васпитања треба да се одвија
без насиља, јер одрасле особе према којима се у детињству поступало сувише строго,
чешће чине грешке, па и злочине, за разлику од оних према којима родитељи у
детињству нису били тако окрутни.148 Ломброзо је одвојено проучавао групе
нахочади и незаконито рођене деце. Сматрао је да раскалашност и недостатак
образовања утичу да находчад и пасторци постану злочинци.149 У вези са тим
Ломброзо поставља питање: „Како се једно несретно дете може заштитити од зла које
му се показује у најпривлачнијим бојама, или још горе када му се зло намеће
ауторитетом или примером родитеља или неких других који су одговорни за његово
васпитање?“ С друге стране, Ломброзо истиче податак да је међу малолетним
делинквентима од 1871. до 1872. године било 84% дечака и 60 % девојчица који су
припадали породицама са усвојеним добрим моралним нормама. Он закључује да
многи злочини имају своје аутохтоно порекло и да су многе индивидуе рођене као
перверзне,

без

обзира

на

очајничке

покушаје

њихових

родитеља

да

их

преваспитају.150
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Рад Ломброза настављају и други аутори, али водећи рачуна и о другим
чиниоцима. Јавља се и нова научна дисциплина, криминална биологија, која обухвата
како антрополошка изучавања, тако и проучавање криминалитета са психолошког
становишта, сматрајући да постоји веза између телесних и психичких процеса у
свакој личности.

Гарофало, продубљујући даље учење Ломброза, сматра да по изгледу и другим
морфолошким и физиолошким особинама код детета може бити препознат рођени
криминалац и његове склоности „ка насиљу и крвопролићу“. Посебно је истицана
„типична физиогномија“, која у себи садржи физичке и моралне елементе за
инстиктивног убицу или лопова.151

Учење Ломброза је у великој мери напуштено у савременој криминологији
напуштено као једнострано и ненаучно. Ипак, највећа и најзначајнија тековина
антрополошке теорије, поред тога што представља прву научну теорију о
криминалитету, је и у томе што је она по први пут указала на значај проучавања
личности у процесу сузбијања криминалитета јер је у седишту интересовања
представника ове криминолошке школе извршилац кривичног дела за разлику од
класичне школе кривичног права, која је највећи значај придавала кривичном делу.
Чини се да је оваква теоријска поставка антрополошке школе и данас актуелна,
нарочито када је реч о малолетничком криминалитету, имајући у виду значај
проучавања личности малолетних делинквената за успешност процеса њихове
ресоцијализације.

Биолошке теорије

Биолошке теорије у криминологији су настале у XVIII веку, као резултат
повећаног интересовања научника за проучавање злочина, злочинца и уопште
делинквентног понашања. То је директна последица Дарвинове теорије еволуције,
која је имала велики утицај на оне криминолошке теорије које су у први план
истицале утицај физичких и биолошких фактора на делинквентно понашање. У
криминологији биолошка, психолошка и психопатолошка објашњења, која истичу
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дејство ендогених фактора на појаву криминалитета, своје корене имају у
антрополошком

учењу

Ломброза

и

осталих

криминолога

позитивистичке

оријентације.152

Биолошке теорије у криминологији теже да узроке криминалитета малолетника
објасне њиховим биолошким карактеристикама. Група биолошко-психолошких теорија
полази од тога да постоји повезаност између органско-конституционалних и
биолошких фактора са биолошким особинама личности сваког делинквента. Тај утицај
остварују нервни систем, ендокрини систем и физичка конституција. Осим тога,
биолошки правац у криминологији придаје велики значај наслеђивању криминалних
предиспозиција, као и генетској аномалији човекових хромозома. Међутим, генетски
код делинквентних и неделинквентних малолетника је природно стање на које се не
може утицати. Тапан истиче да утицај конституционалних фактора, посебно
хередитарних, има свој значај у погледу менталних девијација, али да начин путем
којих хередитарне особине постају узроцима криминалног понашања малолетника
представљају непознаницу око које се стварају многобројна мишљења и теоријска
схватања посебно у оквиру био-психолошког правца у криминологији.

Кречмер и Шелдон сматрају да је за откривање психолошких карактеристика
једне особе (особина карактера, темперамента, способности, динамичке снаге
личности), сасвим довољно упознати њену телесну грађу и изглед. Под телесном
конституцијом се подразумева величина и развијеност појединих делова тела,
нормалност појединих органа и још неке телесне особине. Различит изглед људи и став
околине према изгледу одређене особе може у великој мери утицати на формирање
одређених особина личности дате индивидуе. Из свакодневног живота је познато, да
друштвена средина на известан начин одбацује све што јој није слично, па се често код
особа који својим телесним изгледом одударају од „нормалног“ могу јавити осећања
попут одбачености, усамљености, па и одређени облици депресивних реакција и
расположења, што може довести, како до асоцијалних, тако и до антисоцијалних
понашања.153
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Још један од представника биолошких теорија у криминологији, Хили покушао
је да девијатно понашање младих објасни недостацима у хромозомима. Он се уједно и
сматра зачетником теорије по којој је криминално или некриминално понашање
условљено присуством односно одсуством хромозомских аберација у молекулу ДНК.
Дакле, по овом учењу криминалитет је генетски условљен. Са гледишта савремене
криминологије биолошка учења у криминалној етиологији се могу одбацити јер сасвим
негирају утицај других криминогених фактора пре свега психолошког и социолошког
карактера.

Ендокринолошка

теорија

је

коришћена

и

за

објашњавање

пораста

криминалитета малолетника. Тако су Хили и Алпер тврдили да пораст малолетничког
преступништва треба објашњавати брзим радом жлезда са унутрашњим лучењем у том
периоду због чега долази до нарушавања у њиховом функционисању и емоционалне
неуравнотежености. После скоро две деценије од појаве ендокринолошке теорије
постојали су покушаји да се ова теорија обнови у раду Едварда Подолског „Хемијски
основ преступничког понашања.“154 Указивао је да пад шећера у крви (хипогликемија)
доводи до вршења крађа, насиља, сукоба са полицијом, саобраћајних деликата; да
недостатак калцијума такође доводи до вршења кривичних дела, да повећано лучење
хормона параштитасте жлезде и хипофизе доводи до вршења ситних и тешких крађа.

Ендокринолошкој теорији су стављене бројне критичке примедбе, пре свега да
је у њеној основи погрешна представа о независној функцији ендокриног система у
односу на централни нервни систем. Истраживања физиолога су показала да, поред
важне улоге ендокриних жлезда у организму, њихов рад је под „контролним утицајем“
вишег дела нервног система, великих хемисфера мозга преко којих нервни ситем утиче
на цео организам. Криминолошка истраживања су показала да између осуђених лица и
лица на слободи нема посебних разлика у погледу функционисања ендокриног система
и метаболичких сметњи, тако да нема никаквог оправдања доводити у директну
узрочну везу лучење ендокриног система са криминалним понашањем.155

154

Podolsky E., The Hemical brewof criminal behavior, Journal of Criminal law, Vol.45.N.6.,1955.
Константиновић-Вилић С., Николић-Ристановић В., Костић М., Криминологија, op.cit., 2012, стр. 272273.
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Биолошко-психолошка схватања су, дакле, претрпела озбиљне критике иако
биолошке структуре утичу и на неке психолошке карактеристике. Тако нервни систем
одређује диспозиције за интелигенцију, способности и темперамент. Особе, које у
периоду детињства имају интензивне реакције вегетативног нервног система показују
„већу живост у реаговању“, а деца са споријом фунцијом вегетативног нервног система
показују „тенденцију ка неуравнотежености и нервозности“. Ендокрини систем, који
чине жлезде са унутрашњим лучењем, има као основну функцију регулисање
метаболизма.156 Основна концепција биолошких теорија у криминологији јесте да
особине личности зависе од функционисања ендокринолошког система. Ово схватање
је, као што је већ речено, изложено озбиљној научној критици првенствено услед
развоја медицинских наука. Наиме, ендокринолошким истраживањима је утврђено да
је правилно функционисање ендокриног система важно за формирање темперамента,
али не утиче на остале психолошке карактеристике. Исто тако, већина криминолога
сматра да је ненормалност хромозома само један изолован, недовољно проучен фактор
у био-психо-социјалној средини који се може довести у вези са асоцијалним
понашањем. Такође, студије о криминалним породицама се не могу узети као доказ
тврђења о наслеђивању криминалитета јер на чланове једне породице не делује само
фактор наслеђа, већ и фактор средине.157 Тох истиче да насиље представља реакцију,
оно се јавља међу људима, без обзира на њихов узраст, као одговор на потешкоће или
препреке, које постављају појединци, групе или институције. Насилничко понашање
треба да се сагледа у оквиру социјалних подстицаја зато што се тада могу сугерисати
начини поступања који би допринели реформи друштва и рехабилитацији
појединаца.158 Значај биолошких фактора се не може јединствено каузално одредити
независно од фактора личности и средине. Зато се значај биолошких фактора у разним
криминалним понашањима малолетника може одредити само у њиховом заједничком
деловању са осталим факторима који доводе до криминалитета попут средине и
личности малолетника са делинквентним понашањем.
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Психолошке теорије

У криминалној психологији постоји низ психолошких теорија, које криминално
понашање доводе у везу са психолошким особинама личности не узимајући притом
дејство социјалних фактора на криминалитет или признајући овим факторима само
посредно дејство. Осим тога психолошка објашњења овог феномена су се заснивала на
истраживањима

извршеним

применом

психолошких

мерења

интелигенције

делинквената и неделинквената, карактеристикама личности, вредносних оријентација
и социјалне контроле.159 У криминолошкој литератури психолошке орјентације постоји
мишљење

да

делинквентни

малолетници

имају

нешто

нижи

коефицијент

интелигенције у односу на неделинквентну популацију истог доба, што се не може
узети као непосредни узрок делинквентног понашања. Представници овог правца су:
Фројд, Грос, Фридландер, Ашафенбург, Бел и др.
Криминолози психолошки оријентисаног правца сматрају да дете које претрпи
било који облик злостављања или занемаривања, као и било који други облик
понашања који се према њему испољава као претња, може испољити патолошку
антипослушност.160

Анти-послушничко

понашање

је

непрекидно

превођење

неостварених жеља из детињства у агресивно понашање и често се испољава код
адолесцената. У том периоду млада особа се налази у периоду развоја и одликује је
интензивна потреба за самоистицањем, како у породичној средини, тако и у групи
вршњака. Антипослушничко понашање није увек штетно по развој детета. Оно постаје
патолошко онда кад је деструктивно и испољава се у делинквентном понашању. Бел
сматра да делинквентна деца имају потешкоћа са прихватањем ауторитативне фигуре
„што је последица посебног страха од оца или од замене за оца“ још из периода
детињства.161

Бавећи се криминалном психологијом Грос се закључио да се лоша деца лако
препознају од најранијег детињства. Утицај одгајања и обучавања не мора имати
никаквог дејства на децу која су „добра“ сама по себи.162 Овакво схватање је са аспекта
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данашњег изучавања малолетничке делинквенције углавном напуштено, будући да
нема научно утемељених доказа који би потврђивали да постоје особине које би биле
карактеристичне само за делинквенте, а посебно је критици подложна тврдња да
васпитање нема никаквог утицаја на превенцију делинквентног понашања младих.

Користећи методу психоанализе Фројд је објаснио порекло злочина и казне кроз
први случај парицида у људској историји, који је довео до стварања два основна табуа
тотемизма настала из осећаја кривице синова. Према Фројду, гомила удружене браће,
који су живели у прахорди више није могла да трпи тиранију праоца. Једнога дана
браћа су се окупила, убила оца и појела га чиме је учињен крај његовој тиранији и
прахорди. Тиме што су појели оца, с њим су се идентификовали и добили део његове
снаге. Пошто се убрзо након тога код синова јавио осећај кривице, они су опозвали
своје дело тиме што су забранили убијање очеве замене-тотема и одрекли се његових
плодова ограђујући се од ослобођених жена. Тако су из кривице синова изведене
забране и казне за прве злочине- убиство оца и родоскрвљење163.

Даље, психоаналитичка теорија објашњава делинквентно понашање у складу са
својим основним постулатима. Наглашава се важност породичних односа и васпитања
током раних година. Антисоцијално понашање се сматра резултатом погрешног развоја
личности. Постоји неколико различитих тврђења која на основу психоанализе
објашњавају делинквенцију:

1.

Делинквенција је екстернализовање неуротичних потреба;

2.

Делинквенција је резултат амбивалентног понашања родитеља и

њиховог несвесног охрабривања делинкветног понашања;
3.

Делинквенција је одраз недовољне социјализације;

4.

Делинквенција је одраз интернализације дефектних норми (циљ изнад

средства);
5.

Делинквенција

је

тражење

супститутивних

и

компензаторних

гратификација које нису испуњене у породичном кругу;
6.

Делинквенција је резултат премештаја либида од родитеља ка новим

делинквентним објектима;
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7.

Делинквенција је одраз експериментисања друштвеним улогама у

условима друштвеног мораторијума.

Tеоријске основе овог приступа описане су у теоријама адолесценције. Теорија
је нашла своју практичну примену на популацији делинквената у радовима
Александера и сарадника. Он свој модел назива функционална породична терапија. У
њему наглашава важност реципроцитета у породици и васпитних поступака родитеља.

Вишециљна еколошка теорија нашла је своје заступнике у радовима
Чамберлајна и сарадника. Ова теорија полази од поставке да су узроци делинквенције
бројни, а да је антисоцијално понашање младих у вези са процесима који се одвијају у
различитим социјалним групама, почев од породице, школе и ширег друштва.
Малолетни делинквенти често припадају мултипроблематичним породицама, те се
нагласак ставља на промене у оквиру породице.164 У криминалној етиологији постоји
много психолошких теорија од којих су најзначајније следеће:

1.

Теорија интелигенције

2.

Теорија неприлагођености

3.

Теорија фрустрације

4.

Теорија условљавања

5.

Психоаналитичка учења

6.

Плуралистичко

схватање

о

повезаности

особина

личности

и

деликвентног понашања.165

1.

Теорија интелигенције је једна од најчешће истицаних теорија. Ниска

интелигенција и малоумност третирани су нарочито од старијих аутора као
најбитнији фактори криминалног и преступничког понашања малолетника.
Малолетни преступници се понашају као недовољно интелигентна лица и лица
слабог ума. Разлике у погледу интелигенције су тако мале да се смањени ступањ
интелигенције никако не може сматрати генералним криминалним фактором.
Врло је дискутабилно питање да ли ова проучавања узимају у обзир стварне
164
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Београд, 1999.стр.35.
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према Јашовић, Ж., Криминологија малолетничке делинквенције, op.cit. стр.165-176.
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податке. Сматрамо да интелигенција малолетника утиче на повећање „тамне
бројке“ криминалитета малолетника из разлога што најинтелигентнији
малолетни

преступници

успешно

избегавају

службену

интервенцију.

Недовољна интелигенција може условити неадекватно процењивање разних
животних ситуација, па и ризика које носи извршење кривичних дела. Рут је
утврдио да је просечан ниво интелигрнције малолетних делинквената 103,5
(узимајући 100 за нормалу) и да тежа кривична дела најчешће врше лица вишег
нивоа интелигенције. Присталице теорије интелигенције истичу узајамну
повезаност интелигенције и рецидивизма. Гилин тврди да са падом нивоа
интелигенције, расте степен рецидивизма. С друге стране, противници ове
теорије (углавном криминолози социолошке орјентације) истичу низ њених
слабости: 1.истраживања о повезаности интелигенције и криминалитета
заснована су на врло малом броју случајева, па се не могу применити на веће
делинквентне групе; 2.ретко се примењују упоредне групе; 3.упоредна анализа
делинквенције показује да нема већих разлика између делинквената и
неделинквената; 4. тестови за мерење интелигенције уствари мере знање,
искуство, информисаност, а не саму интелигенцију; 5.поједна истраживања су
међусобно супротна; 6. делинквенција се посматра као индивидуална појава, а
не општа друштвена појава. Из свега овога произилази закључак да испитивање
интелигенције може бити од значаја за сагледавање етиолошких карактеристика
малолетничког криминалитета
тумачити

заједно

са

и да резултате ових истраживања треба

осталим

ендогеним

факторима

малолетничке

делинквенције.

2.

Теорија неприлагођености полази од становишта да је делинкветно

понашање малолетника директна манифестација неприкладног прилагођавања
датим социјалним условима. Малолетни делинквенти су лица која нису
адаптирана на друштвене процесе, односе и систем вредности датог друштва.
Неоспорно је да преступничко понашање представља један од индикатора
друштвене неприлагођености, али није и једини облик манифестовања
неадаптираности. Још је мање прихватљивије становиште да је малолетна
делинквенција неуспех у социјалној адаптацији и да је треба прихватити
искључиво личним својствима субјекта.
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3.

Теорија фрустрације или Фројдово учење је послужило као основна

инспирација за постављање и разраду посебне криминолошке теорије о
фрустрацији као битном фактору који утиче на појаву малолетничке
делинквенције. Ову теорију су развили истраживачи Јејлског универзитета
(Долард и Милер), а касније је прихватају и остали криминолози. Према
Доларду и многе друге друштвене појаве могу бити објашњене агресијом као
последицом фрустрације. Он сматра да се овај механизам налази у Марксовом
учењу о борби класа

и да чини основу бројних друштвених појава.

(самоубиство, штрајкови, револуције, ратови). Сметње које доводе до стања
фрустрираности налазе се у друштвеним факторима. Ова теорија има према
неким ауторима социјално-психолошки карактер, док други аутори сматрају
варијантом психоаналитичког учења, ослањајући се на Фројда.

4.

Теорија условљавања или бихејвиористичку теорију је разрадио енглески

психолог Ајсенк. Основна поставка ове теорије јесте да су делинкветни
емоционално нестабилне екстравертиране личности. Корене нестабилности
Ајсенк види у нервном систему и његовој подобности за условљавање, односно
одређено реаговање путем условног рефлекса. Екстравертиране особе се знатно
теже условљавају и врло су толерантне на физички бол, али су знатно мање
толерантне на психичка лишавања (одсуство стимулације). У њима постоји
физиолошка глад за стимулансима. Управо том особином Ајсенк објашњава
деликвентно понашање малолетника.

5.

Психоаналитичка учења, о којима је већ било речи, полазе од поставке

да је криминалитет појава која настаје од подсвесних сила и нагона, да је то
заједничко за све врсте криминалитета, па и за малолетничку делинквенцију,
сматрајући да је делинкветно понашање малолетника израз разних конфликата,
који настају на бази деловања тих неконтролисаних психолошких сила. За
формирање личности и њено касније понашање необично су важне прве године
живота. Фројд сматра да је најважнији период од рођења па до пете године. У
овом периоду дете се суочава са захтевом породичне средине и, од искустава
које дете стекне у том периоду првенствено у оквиру породице, у највећој мери
зависи формирање његове личности и понашање у каснијем животу.
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6.

Плуралистичко

схватање

прилази

проблематици

малолетничке

деликвенције са становишта о повезаности личних својстава делинквената и
њиховог преступничког понашања. Ови криминолози се опредељују за
испитивања већег броја особина личности па и целокупне структуре личности
са делинквентним понашањем. Полазни став присталица плуралистичких
теорија криминалитета је да више личних чинилаца има своје место у
детерминисању криминалитета и преступништва младих. Плуралистички
приступ представља покушај превазилажења једностраних објашњења, не
негирајући при томе сваку вредност ранијих психолошких теорија. Брачни пар
Глук је направио студију у којој је проучавао 500 деликвената, мерећи неколико
стотина атрибута, међу којима има и оних социјално-психолошког карактера.
Овим проучавањем код малолетних делинквената су изражене следеће особине:
агресивност, низак праг толеранције, инфериорност, слаб успех у учењу,
хедонистички мотиви, нижи интелектуални ниво и веома ниска интелигенција.
Утицај агресивности на појаву малолетничког криминалитета су потврдила и
бројна криминолошка истраживања.166

7.

Теорија о делинквенту као посебном психолошком типу – По овој

теорији делинквенти се од неделинквената разликују не само по биолошким,
већ и по психолошким карактеристикама и представљају посебан психолошки
тип. Брачни пар Глук је покушавао упорно да докаже да је делинквент посебна
индивидуа која се разликује од неделинквета. Као што је већ речено,
испитивали су 500 делинквентних дечака и 500 девојчица и дошли су до
закључка да су делинквенти агресивнији, чешће губе самоконтролу и често
имају изражен комплекс мање вредности. Овде је примењиван и Роршахов тест.
Он се састоји из 10 мастилом обојених мрља (5 црно-белих и 5 у боји). Суштина
овог теста је да испитаници треба да опишу шта виде на свакој од обојених
мрља – једни су се задржали на целини, а други су се више бавили детаљима.
Даљим истраживањима је утврђено да су малолетни делинквенти испољавали
већи степен друштвене девијације, па чак и када им је интелигенција
натпросечна. Пантон је 1951. године утврдио да просечан делинквент најчешће
испољава

следеће

особине:

неодговорност,

импулсивност,

независност,

166

Видети Vitacco, M., Caldwell, M., Van Rybroek M., Psychopathy and Behavioral Correlates of Victim
Injury in Serious Juvenile Offenders, Aggressive Behaviour, Vol.32, 2007, p.537-544.
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немогућност схватања последица сопственог понашања, егоцентричност и
значајна склоност рационализацијама. Ова теорија је одбачена јер је савременим
психолошким истраживањима утврђено да не постоји неки посебни психолошки
тип делинквента, односно да не постоји унапред одређени психички склоп који
би a priori одређену особу дефинисао као длинквентну или неделинквентну.
У својој психоаналитичкој студији малолетничке делинквенције К.Фридландер
(К.Friedlander) је посебно анализирала факторе који доводе до формирања
антисоцијалног карактера које она назива „основним факторима“. Ови се фактори могу
пронаћи у односу детета према мајци, а касније и према оцу, као и у другим факторима
који конституишу рани породични живот. Фактори средине, као што су сиромаштво,
незапосленост, лоши стамбени услови, пренасељеност посредно врше свој утицај до
дететове пете-шесте године живота тиме што ремете мајчин однос са дететом.
Поремећаји родитељских личности посебно мајчине, чак и у повољним економским
условима, могу имати исту последицу на развој структуре дететовог ума, као што то
имају лоши услови средине који спречавају мајку да пружи детету довољну пажњу у
најширем смислу. С друге стране, добар однос са мајком може деловати позитивно на
развој детета насупрот лошим условима средине. Тиме се може објаснити да чак и у
лошим економским условима само неки појединци, а не и други постају
делинквенти.167

Ашафенбруг (G.Aschafenbrug) разматра утицај породичне диспозиције на
малолетничку делинквенцију, као и на појаву психичких болести код потомака. Он
сматра да душевна болест, неумереност и епилепсија код родитеља без сумње имају
негативан утицај на децу. Уопштено посматрано, форме дегенерације обично се
испољавају у физичкој и менталној слабости, мада пракса не показују да сва деца
алкохоличара и умно поремећених особа имају ове поремећаје. Дете које је окружено
криминалцима, од најранијих дана свога живота почиње да учи од њих, да мисли као
они и никада не добије прилику да развије другачије погледе на свет. За дете током
времена злочин губи карактер кажњивог акта, а казна не представља више друштвену
осуду.168
167
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Анализом психолошких теорија се може закључити да већина њих полази од
појединих особина личности самог делинквента и путем њиховим поремећаја или
одсуством појединих особина тумаче малолетничку делинквенцију и криминалитет
уопште. Тек у каснијем развоју ових учења полако своје место у систему
криминогених фактора заузимају и фактори социјалне средине, чиме је свакако
створена добра основа за даљи развој криминологије као науке (посебно у свом
етиолошком делу) и стварање теоријских основа за креирање ефикасне политике борбе
против малолетничког криминалитета.

Као што је на почетку речено, психолошке теорије без обзира на своју
једностраност у објашњавању малолетничке делинквенције, ипак имају велики значај
јер су осветлиле поље психичког живота људи и његове улоге на криминално
понашање. Ово посебно долази до изражаја код малолетних делинквената јер је
њихово

понашање

често

под

већим

утицајем

емоционално-нагонских

него

интелектуалних подстицаја.

Социолошке теорије

Као што им и само име говори, социолошке теорије узроке криминалитета
малолетника проналазе у негативном деловању превасходно друштвених фактора.
Тако, у оквиру криминалне социологије развио се велики број праваца који проучавају
утицај егзогених фактора на криминално понашање деце и малолетника.

Прва проучавања криминалитета са социолошког становишта јесу статистичке
анализе Kетлеа (Quetlet) и Герија (Guerry). Кетле је посматрао криминалитет као
масовну друштвену појаву која је у односу са друштвеним условима. Постоје чврсте
корелације између тренда криминалитета и свакодневних друштвених прилика.
Криминалитет као друштвена појава, узрокован је, пре свега, друштвеним и
економским стањем. Кетле је у криминологији веома цењен као један од пионира и
оснивача криминалне социологије и криминалне статистике. Емил Диркем (Emile
Durkheim), као присталица јасних дефиниција које успостављају „контакт са
стварношћу“, настоји да дâ јасну дефиницију криминалитета. Он полази од
кажњавања, јер друштвена реакција на кривично дело одређује његов криминални
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карактер. Криминал извире из природе друштва, те му је иманентан. То је нормална
појава која постоји у свим друштвима и која је чак корисна. Криминалним актом вређа
се колективни морал, чиме се изазива друштвена реакција. Криминалитет користи
променама и развоју друштва, а истовремено је и антиципација новог морала. Полазећи
од ових општих теоријских схватања, Диркем је развио своју познату теорију аномије.
Друштвено стање аномије карактерише појава безакоња, одсуство прилагођавања,
неред, хаос и друштвена изолација. У оваквим условима развија се култ изолованог
човека и индивидуализма, јављају се разне криминалне акције и нереди. Овим акцијама
се вређају колективна осећања народа, вређају се чврста и дефинисана стања
колективне свести.

Пошто криминалитет извире из друштва, Диркем га ставља у ред нормалних
друштвених појава, али која прелази у болесну само у случају претераног пораста.
Посебан значај Диркемове мисли је ту томе што је упозорио на неопходност
разликовања криминолошко-социолошког од кривичноправног појма злочина и
криминалитета. Његови следбеници савременици, Фери (E. Ferry) и Бонгер (W. A.
Bonger), супротстављају се антрополошким схватањима истичући улогу друштвеноекономских чинилаца на делинквентну личност. Теорија аномије Роберта Мертона
полази од претпоставке да је делинквенција резултат пренапрегнућа које настаје због
јаза између културалних циљева и средстава за остваривање тих циљева. Друштвени
услови који погодују стварању стања аномије су: већи друштвени нагласак на
успешном остварењу циља него на средству и немогућност неких социјалних група да
остваре циљеве на легалан начин. Млади из нижих класа неких социјалних група
осећају фрустрацију због немогућности да партиципирају у плодовима економског
благостања. На фрустрацију могу да се адаптирају конформирањем, иновацијом,
ритуализмом, повлачењем и побуном.169 Сасвим је јасно да највећи утицај на
криминогенезу малолетника има побуна, као облик реакције на фрустрацију.
Економски услови, пре него наслеђе и расне карактеристике, имају пресудну улогу у
ширењу криминалитета. Отуда је потребно изучавати услове криминалитета.
Последњих деценија јављају се и многе друге социолошке теорије криминалитета. У
америчкој криминологији, под утицајем европске криминолошке мисли, развила се
социолошка струја која се оштро супротставља несоциолошким схватањима. Ове
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социолошке теорије имају различите приступе у изучавању криминалитета. Стога се
деле у две групе: теорије које повезују криминалитет са друштвеном структуром и
теорије о криминализацији појединаца. Већина представника прве групе верује да је
порекло злочина у култури и да тумачење криминалитета треба тражити у друштвеним
групама као специјалним друштвеним системима у којима се поједина лица формирају
за делинквентно понашање. Такво схватање долази до изражаја у низу теорија, као што
су: теорија „диференцијалне асоцијације“, теорија „диференциалне идентификације“,
теорија „поткултура и контракултура“ и друге.170
Алберт Коен нешто другачије тумачи Мертонове постулате. Он истиче већу
важност непосредног постизања циљева статуса и поштовања у очима вршњака, него
остваривања дугорочних циљева остварења социоекономског статуса. Деца која не
успевају у школи могу одбацивати, не само културалне стандарде школског
постигнућа, већ и оне које се односе на поштовање имовине. Промена норми је праћена
амбиваленцијом, што води екскалацији одговора односно делинквенцији. Решење
статусног проблема се налази у заједничком успостављању нових норми у групи
сличних вршњака – формирању субкултуре делинквентне банде.
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Главни недостатак

Коеновог учења је што се оно управо највише и односи на тумачење криминалног
понашања малолетничких банди, док индивидуалном криминалном понашању
малолетника не посвећује посебну пажњу.

У оквиру социолошких криминолошких теорија посебно је значајна теорија
учења и имитације (социопсихолошка теорија). Творац ове теорије је француски
криминолог Габријел Тард. По струци социолог радећи на својој магистарској тези
почиње да проучава криминалну етиологију. У свом раду он потпуно напушта
антрополошко учење Ломброза тврдећи да је криминалитет друштвено, а не
анатомско-морфолошки условљена појава. Узроке криминалитета треба тражити у
друштву, а не у појединцу. У основи друштвених односа лежи имитација. Свако се
понаша у складу са обичајима средине у којој живи. Тард сматра да се опонашање када
је реч о криминалитету манифестује у форми међусобног сукобљавања, преливања и
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смењивања моде и навике-злочин се јавља најпре као мода која прелази у навику-да се
опонашање развија са тенденцијом сталног проширивања-нижи опонашају више.

Иако је криминалитет друштвено условљен Тард приликом формулисања ове
теорије узима у обзир и чињеницу да је имитација заснована на психичким функцијама
пре свега навике и меморије. Психолошка оријентација је посебно уочљива у Тардовом
учењу о типовима делинквената и о теорији о професионалном делинквенту.
Криминално понашање криминалац учи кроз дружење са другим криминалцима
стварајући и свој посебни језички варијетет арго.

Психолошка оријентација Тарда се уочава и кроз разматрање питања моралне
одговорности. Учинилац је одговоран за извршено кривично дело само ако у његовој
свести постоји сећање на моралне норме, ако је оно стабилно и прилагођено средини у
којој живи. Због споја психолошких и социолошких елемената ова теорија носи и назив
социопсихолошка теорија.

Учење Тарда је извршило велики утицај на касније теорије, посебно на теорију
о

криминализацији и учењу криминалног понашања и на Сандерландову теорију

„диференцијалне асоцијације“.

Аутор теорије „диференцијалне асоцијације“ је амерички психолог E.
Sutherland. Суштина његовог схватања је да се криминало понашање учи кроз
интеракцију са другим лицима у процесу комуникације и социјализације. Основне
оријентације и мотиви се стварају у оквиру посебних асоцијација чији вредносни
системи садрже схватања која подстичу кршење закона. Неко постаје криминалац зато
што је био у додиру са криминалним особама, изолован од противкриминалних
утицаја. Криминално понашање није наследно, већ је производ диференцијалне
асоцијације са криминалним и некриминалним нормама. Диференцијалну асоцијацију
као механизам чине две силе које делују супротно. То су преступничка и
антипреступничка асоцијација. Учесталост и трајање диференцијалне асоцијације
утичу на чврстину криминалног понашања. Неспорно је да млади у својим блиским
групама трпе утицаје схватања и навика одраслих, често их усвајајући. Ако те групе
манифестују негативне утицаје, њихови млади чланови имају веће шансе да постану
делинквенти. Познато је да деца из морално здравих породица теже постају
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делинквенти од оних у чијим су породицама присутне девијантне појаве, и у том
смислу ова теорија има своју вредност.
Теорија диференцијалне асоцијације асоцијације се заснива на следећим тврђењима:
1. Криминално понашање се учи;
2. Криминално понашање се учи у интеракцији са другим лицима, кроз
процес комуникације;
3. Главни део процеса учења криминалног понашања се остварује у оквиру
криминалних група.
4. Учење криминалног понашања обухвата: технике вршења кривичних дела
које су некада врло компликоване, а некада врло једноставне и специфично
усмеравање мотива, порива, рационализација и ставова;
5. Начин усмеравања мотива се учи и зависи од тога да ли је појединац у
онима који имају позитивне дефиниције, односно који одобравају
криминално понашање или са онима који имају негативне дефиниције у
односу на криминално понашање, тј. који га одуђују;
6. Појединац постаје криминалац због тога што прима више дефиниција које
одобравају криминално понашање, а мање дефиниција које га осуђују;
7. Контакти са онима који одобравају криминално понашање односно са
онима који га осуђују разликују се по учесталости, трајању значају и
интензитету;
8. Процес учења криминалног понашања обухвата све оне механизме који су
део сваког учења;
9. Иако је криминално понашање израз општих потреба и вредности, оно се
не може објашњавати тим потребама и вредностима пошто је и
некриминално понашање израз тих истих потреба и вредности.172

Теорија диференцијалне асоцијације је значајна пре свега јер је скренула пажњу
на процес учења криминалног понашања кроз интеракцију са другим људима. Ово је
посебно значајно код проучавања утицаја вршњачких група на делинквентно
понашање младих, што представља један од важнијих егзогених фактора малолетничке
172

Константиновић-Вилић, С., Ристановић-Николић, Р., Костић, М., op.cit., стр.308. Слично схватање се
може наћи и у иностраној криминолошлој литератури. Видети више: Shoemaker, D., Juvenile delinquency,
Rowman Littlefield Publishers Inc., Maryland, 2009., p.111-112.
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делинквеније. Едвин Садрланд је остварио и велики утицај на потоње криминологе и
њихова учења нарочито оне социолошке орјентације.

Теорије културних сукоба полазе од процеса индустријализације и урбанизације
који изазивају друштвену покретљивост, имиграцију и емиграцију становништва, а то
води дезинтеграцији друштвених група. Покретљивост становништва доводи у додир
различите друштвене групе. Културални сукоби воде криминалном понашању услед
дезинтеграције система вредности. Са овим у вези проучаване су поткултуре као
чиниоци криминала. Лендер (Lander), Коен (Coen), Клуард (Klourad) и Олин (Ohlin)
проучавали су овај проблем у малолетничкој делинквенцији. Они сматрају да постоје
посебни системи вредности и норми, који се разликују од легално усвојених система,
који усмеравају понашање група и појединаца који су под њиховим утицајем, и то у
правцу који је супротан нормама постојећег правног система.

У том смислу, млади делинквенти у интеракцији са одраслим делинквентима
усвајају њихове погледе и вредности и настоје да постигну њихову делинквентну
каријеру. Тако се ствара и посебна култура – делинквентна поткултура, која тежи да се
прошири и на неделинквентну популацију.
Теорија социјалног интеракционизма и етикетирања спада у новије теорије, а
представници су: Шампан (D. Champan), Лемер (E. Lemert), Бекер (H. Becker) и други.
Овај концепт полази од указивања на последице које има реакција друштва на
девијацију. Ова реакција се испољава преко стигме, односно жигосања извршиоца
одређених понашања. Виђење самог себе условљено је виђењем нас самих од стране
других, тако да ова стигматизација утиче на самоопажање, које даље може водити
настављању делинквентног понашања. Са стигматизацијом једног лица мења се његов
друштвени положај и његова улога. Лица која су обележена као девијанти тешко могу
повратити свој изгубљени положај.
За проучавање социјалних узрока малолетничке делинквенције посебно су
важне теорије социјалне контроле. Оне полазе од супротног питања-зашто појединци
не чине деликте, а не зашто их чине. Претпоставља се да свако може да изврши
кривично дело, а да то многи не чине јер их у томе спречавају везе са конвенцијалним
друштвом. Најзначајнији представник теорије социјалне културе је Травис Хирши
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(Travis Hirshi). Он указује на четири елемента везе између појединца и друштва:
афективна везаност за друге (посебно родитеље); оданост друштвеним нормама која
има свој корен у страху од негативних последица; учешће у конвенционалним
активностима које смањују слободно време и енергију неопходно за извршење
делинквентног акта и веровање у систем вредности који је заједнички за друштво чије
се норме девијантним актом крше. У Хиршијевом истраживању из 1972. године
показало се да је значај учешћа у конвенционалним активностима прецењен, да је
значај утицаја девијантних вршњака потцењен, а да је значај афективне везаности за
родитеље и вршњаке у значајној негативној корелацији са делинквенцијом.173 Главни
недостатак овог истраживања јесте што недовољно објашњава механизам настајања
сложенијих форми длинквентних понашања малолетника.

Теорија моћи и контроле је једна од ретких социолошких теорија која се бави
феноменом полних разлика у делинквентном понашању. Она полази од претпоставке
да класни односи утичу на односе родитеља према деци различитог пола. Под класним
односом се овде подразумева однос мужа и жене дефинисан кроз њихову позицију на
радном месту на коме се заснива однос моћи између мушкарца и жене. Овај однос се
социјално репродукује и на децу у породици. Тако се кћерке уче да буду пасивније и да
избегавају ризик.174 Како је извршење кривичних дела најчешће повезано са
преузимањем мањих или већих ризика, на овај начин се донекле може објаснити и
мањи обим криминалитета малолетних лица женског пола у односу на лица мушког
пола истог узраста.

Када се анализирају социолошке теорије криминалитета, не сме се заобићи ни
теорија рутинске активности, Лоренса Коена и Маркуса Фелсона из 1979. године, који
имају узоре у радовима француске картогафске школе и чикашке еколошке теорије.
Заступници ове теорије пажљиво проучавају податке о кретању криминалитета
добијене из званичних евиденција и виктимолошких студија. Њихова основна тврдња
је да су варијације стопе криминалитета функција промена у броју потенцијалних
жртава и објеката, потенцијалних преступника и одсуство чувара способних да штите
од криминалитета.175 Позитивна страна ове теорије је што она показује да је кретање
173
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криминалитета могуће предвидети јер сваки догађај који ремети устаљени друштвени
баланс може утицати на промену стопе криминалитета. Такође, једна од главних
поставки теорије јесте да криминалци пре извршења кривичних дела калкулишу са
вероватноћом да буду откривени и процесуирани. Што је већа вероватноћа да се то
деси, већа је и вероватноћа да ће потенцијални криминалац одустати од свог злочина.
Када је реч о малолетничкој делинквенцији, велико је питање да ли се овај концепт
може применити. Ово пре свега из разлога што су савремена истраживања из области
психологије и педагогије показала да су малолетници са делинквентним понашањем
често под утицајем импулса и да нису увек у стању да препознају и адекватно вреднују
разлику између користи и штете које би им извршење кривичног дела донело.

Проучавањем криминалитета бавила се и марксистичка мисао. Класици
марксизма нису посебно расправљали о криминалитету, већ су то чинили у склопу
разматрања о отуђењу и његовим манифестацијама у капитализму. Криминалитет је
иманентан структури друштвених односа капитализма. Класни односи и експлоатације
рађају отуђење људи. Једна од манифестација отуђења је криминалитет. За
капиталистичко друштво су карактеристичне сталне класне борбе, као и борбе
конкурената, а то рађа сиромаштво, незапосленост, проституцију, алкохолизам,
криминал и друге негативне појаве. Отуђење није својствено само експлоатисаној
класи, већ и власницима средстава за производњу. Криминал постаје начин опстајања у
конкурентској борби. Сузбијање криминалитета

је једино могуће променом

друштвено-економских односа који омогућавају разотуђење човека и испољавање
његове стваралачке природе.

Као што је већ исталнуто, социолошка схватања криминалног понашања
спадају у она које узроке оваквог понашања виде пре свега у спољним – егзогеним
факторима, односно факторима средине. Пошто фактори средине могу бити различити
с обзиром на то да ли потичу из социјалне или природне средине, ова схватања су
усмерена на проучавање пре свега друштвених утицаја. Међу теорије које у
унутрашњим – ендогеним факторима виде одлучујуће узрочнике делинквентног
понашања, спадају антрополошке, биолошке, психопатолошке и психолошке теорије о
којима је већ било речи.
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Према новијој криминолошкој и социолошкој литератури

у земљама

англосаксонског правног система сагледавање феномена «разореног дома» је
незаобилазно у проучавању феномена малолетничке делинквенције. Истиче се да су у
делинквентним породичним групама учестале свађе међу родитељима, да очеви и
мајке чешће физички кажњавају децу и да изостаје родитељска љубав. Међу
представницима овог схватања истичу се Хентинг, Берт, Пинател, Корн, Меккоркл,
Шо, Манхајм, Монахен, Реклес, Клинард. 176

Хентинг (Hanting) сматра да неслагање међу члановима породице игра битну
улогу у настајању убистава у оквиру породице. Услед недостатка функционалности
породице, она се од заштитног фактора претвара у средство разарања. Породица у којој
преовлађује неслагање и мржња тешко да може да оствари позитиван васпитни утицај
на своје најмлађе чланове. Осим тога, он наводи и тешкоће које могу настати у
претерано великим или претерано малим породицама које припадају патологији
друштвених јединица. У великим породицама, притиснутим економским тешкоћама
деца расту у условима екстремног сиромаштва. Он такође сматра да одуство родитеља
чији је утицај у породици био одлучујући има најтеже могуће последице на развој
личности њених најмлађих чланова.

Када се говори о утицају породице, као микросоцијалне заједнице, на појааву
малолетничке делинквенције посебно је занимљиво и значајно схватање Пинатела.
Наиме, Пинател породицу посматра као личну, неизбежну средину у којој је „дете
подвргнуто оном месту на свету где је насељено у историјском моменту у коме се
појавило.177 Пинател је изучавао односе између брачних партнера и однос родитељдете. Посебну пажњу је посветио привлачности која се јавља код особа потпуно
различитих физичких особина и осећањима која се том приликом јављају. Однос
родитељ-дете је подједнако испуњен криминогеним ситуацијама, посебно однос мајкасин који потенцијално може довести до парицида и однос отац-ћерка, са својим
ризиком за инцест.178
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Корн и Меккоркл (R.Korn i L.McCorkle) посматрају породицу као криминогени
фактор у оквиру етничких и расних теорија о криминалитету и у оквиру еколошких
теорија. Наиме, они наводе породичну дезорганизацију као фактор високог ризика који
криминалитет белих људи. Просечни проценат делинквената који потичу из разореног
дома износи 30-60%. Степен породичне дезорганизације у црначкој популацији
Америке је висок, па се сматра да овај фактор међу црнцима, без сумње утиче на појаву
делинквенције.179
Шо (Shaw) je заступао еколошки концепт. По њему, фактори као што су: лоши
стамбени услови, пренасељеност, низак стандард живота и друштвени и расни сукоби
треба да се посматрају као симптоми који „рефлектују врсту живота у заједници“, пре
него као непосредни узрочници криминалитета.

Манхајм (Mannheim), посматрајући друштвене групе као факторе злочина,
првенствено се бави изучавањем примарних група- породице и школе. Он посебно
издваја „проблем породице“. Овај криминолог сматра да изучавање малолетничке
делинквенције треба усресредити на територију и породицу, мада се лош утицај
средине лакше може отклонити позитивним утицајем породице него обрнуто. 180
Криминално деловање породичних група је друга врста криминогеног утицаја
породице. Породичне групе, нарочито оне које чине браћа, су обично много поузданије
и опстају заједно током суђења, док ће заједница двоје љубавника чешће пропасти,
због психолошких притисака током суђења што може довести до менталног лома,
признања или покушаја самоубиства једног од љубавника.181

Т.П Монахен (Tomas P. Monahen) сматра да у криминолошкој теорији постоји
неслaгање о негативном утицају разореног дома на дете. То не значи да постоји
неслагање о последици депривације услед губитка једног од родитеља изазвана
његовом смрћу. За дете је много важније да је дошло до слома породичног дома, него
како је до тог слома дошло.182
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Реклес (W.C.Reckless) сматра да породица, као и друге нуклеарне групе имају
само неколико ограничења и улога за младе људе. У данашње време, свака млада особа
учествује у интеракцији са другим члановима групе по принципу „зграби што се
зграбити може („catch as cath can“ interaction). Узроке делинквенције Реклес види у
одсуству ограничења и одређених улога, прихватању самозначајности, ниској
толеранцији на фрустрацију, као и флуидном и високо индивидуализованом
друштву.183 По Реклесу, сам породични живот се одвија без ограничења, тако да је
свако слободан да развије своју „тему“ у интеракцији, коју описује као „jam session“. У
том смислу породица почиње да оскудева у својој суштини, или је пак изгубила много
од суштине коју је поседовала. Зато, модерни адолесценти имају велике потешкоће у
прихватању ограничења и решавању животних недаћа. Постају немирни, незадовољни
и испуњени у великој мери жељом да руше све баријере пред собом. 184

Слично схватање заступа и Клинард (M.Clinard) који је мишљења да је
породица као институција претрпела велику друштвену промену, што је имало за
последицу промене важности њене улоге у друштву. Модерно дете пролази кроз
процес социјализације све више припадајући другим друштвеним групама, као што су
школа и улична банда. Клинард истиче да ослабљеност родбинских веза, као и
упосленост мајке изван куће, чине да дете у граду проводи све мање времена са
члановима своје породице. Овај аутор заступа став да породица више не игра
одлучујућу идеализовану улогу примарног фактора, који ће охрабити или пак спречити
малолетничку делинквенцију. Међутим, делинквентни обрасци понашања се могу
развити непосредно у породици.185

Присталице

феминистичког

правца

у

криминологији

критикују

став

социолошки оријентисаних криминолога којим се мајци приписује кривица за
дисфункционалне породичне односе изазване запосленошћу мајке. Од мајки се очекује
да преузму одговорност „за све“ што се дешава њиховој деци, а „добре мајке“ треба да
заштите своју децу од сваког зла.186 Овакав концепт материнства представља на
183
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известан начин филозофију многих мајки па зато оне треба да се „стиде“ сваког зла
које доживе њихова деца иако оне саме нису злостављачи.

У феминистички оријентисаним криминолошким истраживањима развила се
идеја испитивања физичког злостављања деце. Ова истраживања су усмерена на
односе моћи између жене, мушкарца и детета и на увиђање да друштвене односе
женскости и мушкости стварају различите могућности за жене и мушкарце и различите
обрасце понашања. То је утицало да у патријархалној средини очеви и мајке имају
различити степен одговорности према деци. Родитељи различитог пола проводе
различите периоде времена са децом што утиче на ниво стресогених ситуација којим су
изложени. Иако је за многе жене материнство централни део њиховог идентитета,
искуство у одгајању деце може бити веома изоловано и ненаграђено, а деца временом
постају центар мајчине љутње и фрустације.

187

Феминистиње имају и родни приступ

феномену насиља у породици и сматрају да он настаје из потребе мушкарца да кроз
насиље афирмише своју потребу за моћи и контролом жене и деце у условима
патријархалне породице и владајућег патријархалног морала.

Једна од распрострањених социолошки пријентисаних теорија у криминолошкој
литератури је теорија неприлагођености. Према овој теорији (Di Tullio) преступничко
понашање се објашњава као директан израз или манифестација неприкладног или
недовољног прилагођавања појединаца на услове живота и друштвене прилике.
Преступници су недовољно адаптирана и интегрисана лица у друштво и друштвене
системе вредности, а преступничко понашање је индикатор несклада између
друштвених захтева понашања појединаца или група. Али, не води свака
неприлагођеност у преступништво, јер је могуће да нека лица остваре неприлагођеност
само на одређене групе и услове. Такође, анализу је потребно проширити са личних
карактеристика субјеката и на социјалне односе и процесе који могу условљавати
неприлагођеност. Пракса је показала да се разним методама прилагођавања постижу
одређени успеси у процесу ресоцијализације осуђених лица.
Коначно, на крају овог приказа најважнијих социолошких теорија и учења о
малолетничкој делинквенцији, треба истаћи да су резултати криминолошких
истраживања о узајамном деловању унутрашњих фактора и социјалне средине
187
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показали

су

да

не

постоје

значајне

разлике

између

групе

делинквентне

инеделинквентне деце, ни у физичком здрављу ни у нивоу интелигенције. Међутим,
разлике су се испољавале у неким другим особинама биолошко-психолошког и
социјалног развоја делинквентне и неделинквентне деце, као што су: алкохолизам оца,
ванбрачно рођење детета, психијатријско обољење родитеља, негативан емоцијалан
став околине према делинквентном детету, несређене породичне прилике као и
склоност физичком кажњавању делинквентних дечака унутар породице.188

Из свега изнетог се може извести закључак да изнета учења иако у великој
једнострана, представљају велики допринос развоју криминологије као науке, посебно
њеног дела који се бави изучавањем етиологије малолетничке делинквенције јер по
први пут у криминолошка разматрања уводе и факторе друштвене средине, који
заједно

са

факторима

личности

малолетног

делинквента

утичу

на

појаву

преступништва код младих. Ту једностраност су управо покушали да отклоне
мултифакторске теорије криминалног понашања, придајући подједнаку важност и
значај и егзогеним и ендогеним факторима малолетничке делинквенције, о чему ће
више речи бити у даљем излагању.

Мултифакторске теорије

У току развоја криминологије уложен је огроман научни напор у проучавање
криминогенезе преступништва младих, па и у одређена криминолошка истраживања
којим би се потврдиле основне поставке појединих теорија криминалне етиологије. Та
учења су међусобно доста дифергентна, што је и разумљиво имајући у виду да је свака
криминолошка теорија на известан начин одраз опредељења и ставова њеног аутора.
На настанак криминолошких учења имали су утицај и дати историјски и друштвени
услови, као и одређена динамичност научне критике и мисаоне креативности.189

Могуће је и поред евидентних разлика, уочити и извесне заједничке елементе у
свим овим учењима. С обзиром на то у којој сфери друштвене стварности налазе
упориште, могу се систематизовати у неколико група или праваца. За највећи број
теоријских схватања о криминалитету малолетника, иако су у приличној мери
188
189
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једнострана је карактеристично то да у својим савременим облицима не занемарују ни
утицај осталих криминогених фактора на појаву малолетничког криминалитета. Као
потврду тога, довољно је узети Ломброзово антрополошко учење које је од екстремног
антропологизма еволуирало у правцу признања утицаја друштвених фактора на
криминалитет. Због тога је подела савремених криминолошких теорија могућа само
ако се узме у обзир којим криминогеним факторима поједина теорија даје примат.
Изван тога, свака од наведених криминолошких теорија је у извесном смислу, више
или мање, мултифакторска.

У тој различитости ових учења садржана је и њихова основана заједничка
карактеристика. Показали смо, наиме, да свако од њих толико инсистира на једном
чиниоцу или механизму,односно једном основном узроку, да уважавање других
елемената и утицаја служи као аргументација којом се поткрепљује и оснажује основна
теза односних теоријских концепција. Због тога наведене теорије и нису сасвим
погрешне и нетачне. Инсистирање на једном општем узроку или механизму
представља највећу и основну слабост свих анализираних теоријских учења. Услед
такве оријентације, ова се учења показују једностраним и недовољним за адекватно и
целовито тумачење узрока криминалитета и преступништва. Другачије речено,
теоријски оквир сваког од ових учења узетих за себе је толико узан и једностран да не
може бити довољно целовито и поуздано полазиште у етиолошком објашњењу
преступништва као феномена и његових појединих облика испољавања. 190 Да би се
она ублажила појавиле су се и нове школе на темељима старих учења су се појавили
нови

теоријски

правци,

који

у

својим

називима

имају

префикс

–нео

(неопозитивистичка, неокласична итд). Такође, да би се отклонили недостаци у
приступу проучавању криминалитета уопште, па и малолетничког криминалитета и да
би се избегла једностраност, која је на известан начин карактеристична за све наведене
теорије и учења, настале су теорије о вишеструкој условљености криминалитета (тзв.
мултифакторске теорије). Ради се о плуралистичком приступу делинквенцији који је
усмерен на испитивање њене повезаности са различитим чиниоцима и утицајима како
из објективног, тако и из субјективног света. У односу на поменуте једностране теорије
ове етиолошке концепције криминалитета су много разноврсније и свестраније.
Међутим и ови концепти се међусобно разликују по обиму обухвата етиолошких
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детерминанти односно по својој теоријско-методолошкој оријентацији. На овом месту
ће бити указано само на најважније мултифакторске теорије и концепције и њихове
основне поставке.

Оснивачем мултифакторске теорије у криминологији сматра се амерички
психијатар Вилијем Хили (William Healy). Главна поставка мултифакторске теорије
јесте да је криминалитет условљен великим бројем различитих фактора, који су
механички повезани и који се не могу класификовати по неком општем критеријуму.
Сваки од тих фактора игра поједину улогу у појави криминалног понашања, само су
неки фактори чешће повезани са неким облицима криминалног понашања.

Најпознатији представник мултифакторског правца у криминологији је свакако
брачни пар Глук (Glueck), који је четрдесетих година XX века века спровео више пута
поменуто велико истраживање на узорку од 500 малолетних делинквената које су
поредили са контролном групом од 500 младих неделинквената, који су живели у
сиромашнијим предрађима Бостона. Циљ овог истраживања је био да покаже зашто
већина малолетника на овом простору не постану делинквенти. Основне резултате свог
истраживања Глукови су објавили у свом познатом раду „Unraveling juvenal
delinquency“ . Основни закључак овог истраживања био је да узроци криминалитета
нису само психолошки ни само биолошки, ни социо-културални, већ да они произилазе
из интеракције свих ових фактора. На основу тога Глукови су утврдили пет елемената
по којима се делинквенити разликују од неделинквената: физичка конституција,
темперамент, понашање, психолошке карактеристике и социо-културни услови у
којима живе или су живели малолетни делинквенти.

Мултифакторска теорија је критикована од стране бројних криминолога, пре
свега од оних који су заступали теорију диференцијалне асоцијације. Ове критике су
оправдане јер ова теорија, иако уочава дејство многих фактора на криминално
понашање, ипак не прави разлику између узрока и услова главних и споредних
фактора, што је неопходно код изучавања тако сложене појаве као што је
криминалитет малолетника.191 Заступници мултифакторске теорије су неоправдано
сматрали да постоји узрочност увек када постоји корелација између фактора
191
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Костић.М., Криминологија, Центар за публикације Правног факултета у Нишу, Ниш, 2012, стр. 313-314.
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криминалитета и криминалитета, што је уједно и највећи недостатак овог теоријског
правца.

Овај приказ теоријских схватања о узроцима малолетничке делинквенције јасно
указуе да се криминалитет малолетника као сложена друштвена појава не може на
прави начин објаснити дејством само једне групе криминалних фактора, већ је
неопходно узимати у обзир деловање свих криминалних фактора заједно. Због тога
савремену криминолошку мисао све више обележава један нови, плуралистички
(мултифакторски) приступ у проучавању криминалитета, па с тога и плуралистичке
криминолошке теорије све више добијају на значају.

Савремена схватања етиологије малолетничке делинквенције у многоме се
садржајно и концептуално ослањају на већ постојеће теоријске правце и учења. Као
што је већ речено, класичној школи кривичнога права дугујемо принцип легалитета,
антрополошкој веће интересовање за личност малолетног делинквента, његове
морфофизиолошке особине и друге ендогене факторе, а социолошка школа посвећује
највише пажње утицају социјалних фактора на малолетничку делинквенцију. Свака од
наведених етиолошких концепција је дала известан допринос у објашњењу
малолетничке делинквенције и одговору на питање њене узрочности. Криминална
етиологија, као најзначајнији део криминологије, представља скуп два поља
проучавања макроетиологије (проучава криминалитет као масовну појаву) и
микрокриминологије (проучава криминалитет као индивидуалну појаву), као и
егзогених и ендогених фактора криминалитета.192 У складу с тим, у наставку рада ће
посебно бити обрађен утицај егзогених (унутрашњих) и ендогених (спољашњих)
криминогених фактора, имајући у виду резултате савремених криминолошких
истраживања.

1.4. Егзогена етиологија малолетничке делинквенције

Бити млад никада није било баш лако. Данас је то теже него икада. Конфузија,
сложеност и ирационалност савременог масовног урбаног друштва нуди адолесценту
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Подела криминологије наведена према Константиновић-Вилић, С., Николић-Ристановић, В.,
Костић.М., op.cit.,2012 стр.26-30.
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мало чврстих основа за разумевање ствари које га окружују и њихових значења.193 И
управо та збуњеност младог човека, индивидуе на размеђи између света одраслих коме
тако упорно тежи и света детињства, од кога тако силно жели да се одвоји, може
одвести на пут криминала. Адолесценти сасвим другачије реагују на промене света око
себе од одраслих баш из разлога што због недовршеног развоја своје личности немају
довољно животног искуства да се суоче с тим променама и њима се на одговарајући
начин прилагоде. Ова неприлагођеност често може резултирати делинквентним, па и
криминалним понашањем. Нажалост, оваквих примера има много. Ратно окружење у
коме су одрастале генерације данашњих адолесцената праћене сиромаштвом и
негативном променом система друштвених вредности, економском, моралном и сваком
другом кризом у многоме су утицали да се све ове негативне друштвене појаве дубоко
урежу у свест младих и испоље свој утицај и на њихово криминално понашање. Човек
не живи сам. Он је друштвено биће, предодређено да живи у заједници са другим
људима. Те заједнице су различитог карактера и мењају се упоредо са развојем саме
личности. Људи су, по правилу део ширег или ужег социјума, кога чине различите
појаве и односи на микро и макро плану. Основна јединица сваког друштва је
породица. У њој започиње процес социјализације детета, али се ту никако завршава. На
понашање детета које ће касније израсти у младог човека у многоме утичу и
макросоцијалне појаве и односи. Због изузетно значаја који ове друштвене појаве,
односи и групе имају на криминалитет малолетника у наредном делу излагања биће
више рећи управо о спољашњим (егзогеним) макро и микро факторима и њиховом
утицају на малолетничко преступништво.
1.4.1. Макросоцијални фактори194

1.4.1.1. Економија, економски систем и развој
Економска основа сваког друштва утиче на обим, степен и облик испољавања
криминалитета. Дуго се сматрало да кривична дела врше само лица из „доњих,
сиромашнијих слојева друштва“ и да је сиромаштво најчешћи разлог вршења
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Кларк, Р., Криминалитет у Америци-запажања о његовој природи, узроцима, превенцији и контроли“
[превод Симеуновић-Патић, Б.], Правни факултет у Београду, 2009, стр. 164.
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Значај макросоцијалних фактора за појаву малолетничке делинквенције је посебно истакнут у раду
Костић М., Криминогени утицај макро социјалних фактора на деликте насиља, Зборник радова Правног
факултета у Нишу,Ниш, Правни факултет, 2002, бр. 42, стр. 211-229.
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кривичних дела, како у одраслој, тако и у адолесцентној популацији. Овакво схватање
је заступао и Енгелс. Искуство нам показује да до вршења кривичних дела долази и у
богатим, развијеним земљама. Разликује се само врста извршеник кривичних дела. У
сиромашним земљама преовлађују кривична дела против имовине, а у богатим
кривична дела „белог оковратника“ (све у циљу повећања имовине делинквента на
уштрб имовине оштећеног). Економска криза, свеприсутна морала, ратно окружење
све је то условило пораст малолетничке делинквенције у нашој земљи у последњих 1015 година. Један слој људи се нагло обогатио, њихова деца су се одједном осетила
моћнијом у односу на остале грађане. Последично је дошло до експанзије
малолетничке делинквенције и појаве најразличитијих кривичних дела (трговина
дрогама, оружјем, саобраћајни деликти, дела против живота и тела итд). О лошем
економском стању у нашој земљи говори и истраживање Светског програма за храну и
агенције ЦЕС Мекон које је показало да је 2000. године у Србији живело 1 000 000
сиромашних људи, просечна српска породица је живела месечно са 55$ прихода,
просечна плата била је 60$, просечна пензија 50$, а приходи по домаћинству 125-145$.
Oвоме треба додати око 800 000 незапослених лица и више од 420 000 избеглица, па је
више него очигледно колико лоша економска ситуација може да утиче на пораст како
опште тако и малолетничке делинквенције.195
Не треба, стога, да нас чуди то што се и деца "сналазе" у нашем и њиховом
свету, у коме је агресивност и "закон јачег", по било ком основу, најважнији. Отуда,
ваљда, да и до јуче "смерна бића", какве су девојчице, све више испољавају своју
агресивност и деструкцију у свом окружењу, јер су им одрасли такви учитељи и
субјекти за подражавање. Циљеви и жеље су, како је познато, исти за све, али су
легитимна средства за њихово достизање недоступна свима. Зато су објективно могућа,
али не и легитимна средтва (отимање, уцена, поткрадање, уништавање и др.),
прихватљива и исплатива, ако казна може да се избегне или да се понашање толерише
из било којих разлога (утицајни родитељи, страначка припадност и друго).196
Посебан утицај на појаву делинквентног понашања код младих имају
материјално-економске прилике у породици у којој дете расте и развија се, а што је у
195

Константиновић-Вилић, С., Николић-Ристановић В., Криминологија, Центар за публикације Правног
факултета у Нишу, Ниш, 2003. стр.282.
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Николић, З., Симеуновић-Пантић, Б., Обележја криминалитета малолетника у Србији, текст доступан
на адреси http://www.politickiforum.org/dokumenta/28_Obelezja_kriminaliteta_maloletnika_u_Srbiji.doc,
приступ 31.12.2012.
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тесној вези са процесом индустрализације и урбанизације.197 Ово пре свега из разлога
што су деца, а у великој мери и малолетници економски несамостална бића и зависна
од родитеља или старалаца. Овоме погодују и продужено школовање услед кога млади
све касније почињу да раде, као и висока стопа незапослености у транзиционим
друштвима какво је наше. Економска несамосталност, даље, присиљава дете да остане
у заједници са родитељима, чак и када је жртва неког од облика насиља у породици и
то на најдиректнији начин. Богати родитељи, у трци за још бољим друштвеним
статусом и још већим богатством, често занемарују емоционалне односе са дететом,
сматрајући да новцем могу задовољити апсолутно све жеље и потребе детета. Они
често, свој став о свемоћи новца, пројектују и на односе према сопственој деци, што
има вишеструко негативне последице на психички и морални развој деце. С друге
стране, деца у породицама нижег социо-економског статуса свакодневно трпе
„суптилни утицај беде“. Услед сиромаштва, деца из оваквих породица често напуштају
школовање због чега и не стигну да стекну формално обрзовање и развију радне
навике, што су неопходни услови за бављење неком плаћенијом и цењенијом
делатношћу у савременом друштву, па се ионако лош економских положај њихових
примарних породица преноси и на секундарне породице. Социо-економски положај
породице је од значаја и код извршења најтежих кривичних дела од стране
малолетника. Наиме, нека истраживања деце убица показала су да се средином 80-их
година у САД издвојило више фактора, груписаних у неколико категорија, који су
непосредно утицали на повећање броја малолетних убица. Један од издвојених фактора
јесте сиромаштво.198 Социјално економски статус малолетника је, дакле од великог
значаја када је реч о малолетничкој делинквенцији у најширем смислу. Бројни
криминолози су полазили од хипотезе да је малолетничка делинквенција појава која је
„резервисана“ за малолетнике нижег социо-економског статуса. Студија спроведена од
стране Шо, Мекеја и Елиота је показала да већина малолетних делинквената припада
породицама нискоквалификованих радника. Криминолошкиња Мерил је дошла до
сличних резултата. Наиме, малолетници, из породица са ниским примањима, су
присиљени да трпе све недаће тешког живота, при чему често занемарују своје
образовање. Такође, постоје и друга истраживања која потврђују поменуту хипотезу.
197

О утицају социо-економских фактора у оквиру породице на малолетничку делинквенцију видети
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Тако је, на пример, криминолошкиња Бурт добила резултате, који се огледају у томе да
19% малолетних делинквената потиче из екстремно сиромашних породица, док 37%
припадају породицама, које имају приходе изнад границе крајњег сиромаштва.
Међутим, Бурт није објашњавала велики удео малолетних делинквената, ниже
друштвене класе, у односу на све малолетне делинквенте сиромаштвом, већ
способношћу малолтника, из богатијих породица, да избегну процесуирања.199
Нека истраживања спроведена у нашој земљи, према наводима ЖунићПавловић, В., Ковачевић-Лепојевић, М., су показала да постоје разлике у социјалноекономском статусу малолетних длинквената и неделинквената, као и унутар саме
групе малолетних делинквената. Откривене разлике сугеришу да су малолетни
делинквенти нижег социјално-економског статуса у неповољнијем положају у односу
на друге. Приказано истраживање има низ ограничења која се тичу кратког временског
периода посматрања, дискутабилне поузданости изабраних показатеља социјалноекономског статуса и изведеног мерења и друго. Међутим, резултати истраживања су
послужили својој сврси – демонстрирали су могућност да наше законодавство није
имуно на диспаритет у санкционисању малолетника који је заснован на њиховом
социјално-економском статусу. Потребна су даља истраживања како би се добили
прецизнији подаци о утицају социјално-економског статуса малолетника на ток и
исход кривичног поступка.200

1.4.1.2. Политички систем и малолетничка делинквенција
Политички систем представља најопштији концепт политике. Он обухвата
државу и политичке актере: политичке партије, интересне групе, јавно мњење,
политичку елиту, форме демократије итд. Однос политичког система и криминалитета
може бити посматран на два начина: кроз повезивање либералне демократије са
појединим облицима криминалитета или кроз посматрање утицаја делатности државе
на понашање људи.

199

Kumar Sharma, R., Urban Sociology, Atlantic Publishers and Ditributors, New Delhi, 2004, p.208.
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Приликом проучавања односа између либералне демократије и појединих
форми криминалитета, изнета су два схватања. Према првом постоје поједини облици
криминалитета који су у тесној вези са појединим политичким структурама попут
политичке корупције, рекета, политичког криминалитета и сл, док према другом
схватању на квантитавном плану стопа криминалитета је већа у земљама са
либералном демократијом, него у другим земљама.

Дејство политичког система на криминалитет може бити посматрано и кроз
дејство програма политичких партија у вишепартијском систему и у вези са
политичким односима у друштву. На основу политичких програма се решава читав
спектар социјалних односа у друштву и од начина на који се то чини у највећој мери
зависи и понашање људи. Уколико држава не успе да реши социјалне проблеме већине
становништва, то може изазвати социјалне немире и незадовољства, што све
представља снажан криминогени фактор. С друге стране, политичке партије могу да
буду у међусобном сукобу због својих различитих политичких програма, што је сам по
себи извор додатних друштвених нестабилности. У оваквом друштвеном миљеу стичу
се услови за испољавање посебног облика криминалитета-политичког криминалитета,
кога карактерише изразита друштвена опасност јер је он у свим својим појавним
облицима усмерен против најзначајнијих друштвених и политичких добара које путем
кривичног законодавства штите владајуће структуре одређене државе у датом
временском периоду.

У оквиру појединих политичких система може доћи до репресивног сузбијања
свих акција који су против њега усмерене иако сама идеја тих активности може бити
прогресивна. Реч је о деликтима протеста који иначе не представљају политичка
кривична дела, али то могу постати ако дође до супростављања носиоцима државне
власти (блокада путева од стране незадовољних сељака) или напада на државне
институције.201

Крупне друштвене промене на светској сцени, метафорично означене падом
берлинског зида и „гвоздене завесе“, отвориле су могућности за интензивну
201

Више о односу политичког система и криминалитета видети у Константиновић-Вилић, С., НиколићРистановић В., Криминологија, Центар за публикације Правног факултета у Нишу, Ниш, 2003, стр. 283284.
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политичку, економску, културну и другу сарадњу између земаља Истока и Запада и
пробудиле наду у стварање општих друштвених услова за побољшање квалитета
живота житеља великог броја земаља источне Европе. Некако у исто време усвојена је
и промовисана Конвенција УН о правима детета (1989), која је снажно подстакла
напоре у правцу унапређења права и благостања деце широм света. Ти нови
друштвено-политички услови и опредељења међународних организација нису на
најбољи начин искоришћени у свим земљама источне Европе. Под утицајем
новостворених друштвено-политичких услова, као и унутрашњих напетости и
превирања, дошло је до распада бивше Југославије. Неспоразуми и конфликти
изродили су се у крвав грађански рат са огромним бројем жртава и великим
разарањима, укључујући разарања културних, религиозних и других цивилизацијских
тековина. Србија је прошла кроз период дуготрајне друштвене кризе и социјалне
дезорганизације.

Унутрашња

регресивна

друштвено-политичка

превирања

и

спољашња економска блокада, културна изолација и НАТО бомбардовање довели су
до колапса економског система, распада традиционалног система вредности, бујања
организованог криминала, насиља, нетолеранције и других промена које су код грађана
стварале осећај несигурности, неизвесности и безнадежности. Дубока и дуготрајна
друштвена криза представљала је снажну депривацију основних развојних потреба и
компромитовање развоја здравих потенцијала и просоцијалних форми понашања
младих. Као последица тога, дошло је до пораста различитих форми девијантног
понашања малолетника и ситуација у којима се деца и малолетници јављају као жртве
занемаривања, злостављања и, отворено говорећи, социјалне дезорганизације друштва
у Србији. Усложњене и интензивиране потребе деце и њихових породица суочене су са
умањеним и исцрпеним могућностима друштва да те потребе ваљано задовољи, а
успоравање процеса демократизације и европских интеграција неоправдано продужава
агонију и доприноси даљој виктимизацији деце.202
Утицај политичког система на малолетничку делинквенцију и криминалитет
малолетника свакако није директан, али негативни политички односи могу створити
нестабилност и неизвесност у друштвеним односима. Све то води моралној кризи у
којој се деци и малолетницима шаље јасна порука о „исплатљивости“ криминалног
понашања, које је у функцији лаког и брзог богаћења и „неисплативости“
202

Деца и полиција, (припремила београдска канцеларија УНИЦЕФ), Београд, 2007, доступно и на
адреси http://prezentacije.mup.gov.rs/Deca/dl/Deca_i_policija_cir.pdf, приступ 16.08.2012.
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просоцијалног понашања. Погубни утицаји и последице овакве, могло би се рећи,
правне и моралне аномије остају видљиве много година након промене политичког
система који је до њих довео. Примера који илуструју ово тврђење је нажалост много.
Довољно је погледати свакодневицу транзиционих друштава међу којима је и наше.
Деца и млади управо због спрецифичности процеса сазревања кроз који пролазе су
управно и најосетљивија и најподложнија негативним друштвеним утицајима између
осталог и политичког система, који даље генерише и остале односе у друштву.

1.4.1.3. Рат и малолетничка делинквенција
Рат заједно са свим недаћама и несрећама које неминовно доноси са сообом,
доводи и до експанзије криминалитета. Пре свега у рату је блокиран рад полиције и
правосуђа што условљава повећан број свих кривичних дела посебно оних против
живота и тела и против имовине. Ратно стање неповољно утиче на све слојеве
становништва, али су његовим негативним утицајима најподложнији малолетници због
њиховог специфичног психо-физичког склопа. Управо због тога у ратним и кризним
временима малолетници често траже излаз из свих недаћа у вршењу кривичних дела.
Вршење кривичних дела малолетника се овде може објаснити путем теорије аномије и
теорије учења. По теорији аномије адолесценти не могу да задовоље своје потребе ни
на један од легитимних начина, па због тога задовољење потреба покушавају да
остваре низом противправних радњи. С друге стране, по теорији учења, деца још од
најранијег детињства усвајају моделе понашања својих родитеља. То важи не само за
друштвено прихватљиве моделе понашања, већ и за оно понашање које друштво
осуђује. Да би преживели све недаће и страхоте ратних дешавања, многи одрасли људи
прибегавају разним криминалним и другим противправним активностима, па се овакав
механизам понашања једноставним учењем по моделу, односно имитацијом, преноси и
на најмлађе чланове породице. Обим малолетничке делинквенције расте за време рата,
као и непосредно након завршетка ратних сукоба. Једноставније речено, рат
представља један од фактора промене обима и појавних облика малолетничке
делинквенције. Наиме, ратни вихор спречава школовање малолетника. Због тога што
су очеви на ратишту, а мајке су принуђене да раде у фабрикама, малолетници су врло
често

без

адекватног
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што
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води
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(пред)делинквентном понашању.203 Другачије речено, како су очеви укључени у ратна
збивања, на територијима, које нису под непосредним ратним дејствима, него се налазе
у близини, расте криминалитет жена, као, и за нас најбитније, малолетничка
делинквенција. Као потврду ове хипотезе, можемо навести обим малолетничке
делинквенције у периоду од 1990. до 1995. године, када је на простору бивше
Југославије био вођен грађански рат. Наиме, динамика малолетничке делинквенције је
била таква да је средином грађанског рата обим малолетничке делинквенције био
највећи. Разлози за то су бројни. У ратним временима готово увек долази до
вредносних деформација самих родитеља које адолесценти прихватају као нормалне
облике понашања што ствара једно индуковано вршење кривичних дела. Током рата је
максимално релативизована забрана убијања, па је раумљив пораст број кривичних
дела против живота и тела. Крађа се врло често јавља као једини начин обезбеђења
средстава за преживљавање из чега произилази и повећан проценат кривичних дела
против имовине у односу на мирнодобско стање. Тренд пораста наведених кривичних
дела се одржава и неко време након завршетка ратних дејстава све до стабилизације
социо-политичких прилика. Узрок вршења нових кривичних дела се може наћи и у
бројним психичким поремећајима који се јављају посебно код малолетних лица која су
прежвела страхоте рата (вијетнамски синдром, пост-трауматски синдром-ПТС итд).
Потврда ових тврдњи се, нажалост, може наћи и у трагичним дешавањима на
просторима бивше СФРЈ крајем прошлог века, којима смо, на несрећу, сви били
сведоци.

1.4.1.4. Индустрализација и урбанизација
Под индустрализацијом се подразумева прелазак са мануфактурне на машинску
производњу. Будући да се ради о чисто економској појави, њен утицај да малолетничку
делинквенцију је посредан. Индустрализација нужно доводи до повећања градова
(урбанизације). Многе статистичке анализе показују да у низу земаља упоредо са
индустријализацијом расте и стопа делинквенције и криминалитета у извесном, махом
дужем временском периоду. То се односи у првом реду на омладинску делинквенцију,
203

Sharma, R. M., Sharma, R. K., Advanced Educational Psychology, Atlantic Publishers and Ditributors, New
Delhi, 2006.p. 384.
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која је готово у свим земљама света у мањем или већем порасту. Разуме се, приликом
давања оваквих закључака мора се имати у виду да статистичке корелације, с обзиром
на могућност деловања и других фактора не пружају потпун доказ о узрочној вези ових
појава и да стога није лако доказати хипотезу о повезаности урбанизације са
криминалитетом. При томе се, као илустрација истичу земље у развоју, у којима се
одвија све интензивнији процес урбанизације и индустрализације.204 Посебно је тешко
утврдити повезаност индустријализације и малолетничке делинквенције јер је она
најчешће посредна и није је увек лако уочити.

У свакој земљи која се налази у процесу убрзаног индустријског и привредног
развитка, стварају се нова индустријска и рударска насеља, нове агломерације
становништва у појединим градовима. Поред тога, нагло се повећавају градови са
новим

градским
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са
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урбанизације, са стварањем великих концентрација становништва у градским
насељима. Тим путем долази до наглог прилива сеоског живља, нарочито млађег у
градове, до интензивне миграције мање-више на подручју целе земље и посебно у
неразвијеним и недовољно развијеним рејонима, која може бити повезана са
инкриминисаним и другим социјалнопатолошким појавама (интерна миграција). Као
посебан вид те миграције издваја се пресељење становништва у нове крајеве у циљу
њиховог освајања. То се у литератури најчешће назива колонизацијом. У тим
крајевима проблем адаптације показује извесне специфичности, које се могу на
посебан начин испољити у антисоцијалном понашању досељеника.205

Наравно, процес индустрализације не може сам по себи довести до појаве
криминалитета на одређеном подручју. Он се, зато, мора посматрати у дијалектичком
јединству са осталим криминогеним факторима. Морају се сагледати у тим новим
англомерацијама пре свега, промене у друштвеним односима и процесима, у начину
живота и њихове везе са делинквентним понашањем. Једино тим прелазом са
демографског на социолошки, или боље речено психосоциолошки концепт, може доћи
до реалног сагледавања односа урбанизације и криминалитета.206
204

Милутиновић М., Алексић Ж., Малолетничка делинквенција, Научна књига, Београд, 1989, стр. 59.
Милутиновић М., Алексић Ж, op.cit, стр.59 и 60.
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Ibidem.
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Индустријски развитак и миграције доводе до стварања нових друштвених
односа у новонасталим англомерацијама. Становништво које долази из села у град
оставља један социокултурални амбијент и замењује га новим навикама, обичајима и
уопште новим стилом живота. Старе традиције и обичаји нестају и замењују се новим.
У градовима се стичу нова искуства која могу бити и негативна и мења се целокупни
стил живота новопридошлог становништва. У таквим случајевима долази често до
сукоба старих и нових вредности и до појаве разних других конфликтних ситуација,
што се све одржава на личност миграната, који се сада налазе под двоструким
притиском. Једна врло важна појава која је неизоставни пратилац ове врсте миграција
је и модификација породичног живота и она се јавља готово у свим друштвеним
слојевима миграната. Мењају се до тада важећи обраци породичних односа,
ишчезавају традиционални облици контроле и јављају се нови, код којих је више
наглашен дегресивни елеменат.207

Све ове промене на микро и макро социјалном нивоу посебно утичу на
адолесценте мигранте будући да да су они изложени и бурним и не тако малим
променама које адолесценција као развојно доба са собом носи. Посматрано у дужем
временском периоду промена средине у којој адолесцент живи може да доведе до
неусаглашености понашања и несналажења у новој средини. То несналажење је
праћено често великим личним кризама, емоционалним проблемима, као и променама
у структури личности самих малолетника. Овај проблем је посебно наглашен у
хетерогеним срединама које то могу бити, по више основа- етничкој, религиозној,
националној припадности, обичајима и другим личним својствима становника. Ако се
притом ради и о недовољно и неправилно развијеној личности адолесцената, он постаје
лак плен осталих малолетника међу којима врло често има и оних са делинквентним
понашањем. Кроз поистовећење и својеврсну „вршњачку едукацију“ у оквиру бројних
криминалних банди и група које егзистирају у сваком већем граду, новодошли
адолесцент се укључује у бројне противправне делатности. Због посебне друштвене
опасности које криминалне малолетничке групе носе са собом, органи јавне власти

207

Ibidem. О утицајu миграција на појаву малолетничке делинквенције у светлу Диркемовог учења о
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имају задатак да свим средствима раде на њиховом разбијању и преваспитавању и
поправљању адолесцената.

Процес адаптације миграната на новонастале услове живота и рада је веома
значајан јер многи појединци не успевају да превазиђу конфликтне ситуације настале
миграционим кретањима, па неки од њих почињу да се у новој средини баве
различитим криминалним и другим девијантним активностима. Због тога је
криминолошки оправдано посветити посебну пажњу процесу адаптације младих на
нове услове живота и рада у урбаним англомерацијама. Овај процес се не одвија
једноставно и без тешкоћа из разлога што у новим срединама појединци по правилу
наилазе на нерешене социјалне проблеме. То су најчешће: нерешено стамбено питање,
лоши материјални услови, лоши стамбени услови, нерешени комунални проблеми и сл.
У таквим околностима може доћи до нарушавања породичних односа, као и слабљења
осећаја припадности локалној заједници односно насељу. Овај проблем настаје јер
идустријски развитак није праћен решавањем нагомиланих социјалних проблема који
најтеже погађају мигранте. Услед тога, долази до појаве криминалитета, који у
појединим земљама проприма озбиљне размере. Постоје истина нешто старија
истраживања (Мулутиновић, М., Алексић, Ж.) која потврђују да нова насеља имају
понекад више омладинског криминалитета од старих четврти немаштине и беде, као и
да досељеници у једној земљи учествују у великој мери у вршењу кривичних дела, тј.
неупоредиво више од домаћег становништва.208

Посебан проблем у борби против малолетничке делинквенције представља и
друштвена покретљивост. У овом правцу изразит је проблем емиграције. Међу
емигрантима се неретко налазе извршиоци често и најтежих кривичних дела. Постоји
стална и привремена емиграција. Привремена се од сталне разликује по двема битним
особинама: 1) стални емигранти долазе са својом породицом породицом у земљу
имиграције да у њој живе и раде; 2) испољавају намеру да се у земљи имиграције
стално настане. Истраживања спроведена у САД показују да је стопа криминалитета
емиграната чак и мања од стопе криминалитета староседеоца. То се тумачи још увек
јаким националим идентитетом и изузетно израженом кохезијом међу члановима исте
емигрантске заједнице. То не важи за другу генерацију емиграната (децу придошлица)

208

Наведено према Милутиновић М., Алексић Ж, op.cit, стр.62 и 63.
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јер они долазе у додир са новом средином у којој живе попримајући притом и
позитивне, али и негативне, криминогене елементе средине у којој живе. Резултати у
оквиру истраживања студије рађене у Француској у центру Вокресон у којој је
учествовало 500 младих делинквената показали су да постоји корелација између
различитих

приступа

мобилности

(географска,

професионална,

друштвена)

и

малолетничке делинквенције. Све ово потврђује напред изнесене тврдње.

Деца и малолетници су одувек били најосетљивији на ломове у друштву, нагле
друштвене промене и на њих, по правилу највише и најпогубније утичу све друштвене,
економске и политичке кризе. То свакако треба имати на уму приликом креирања и
реформе политичког система у сваком друштву и сваком систему које себе жели да
назове демократским, хуманим, социјално одговорним и праведним. Географска
анализа указује да државе са вишим нивоом урбанизације имају више стопе
криминалитета него оне са претежно руралним начин живота.

Ово се може приписати разликама у друштвеној контроли и социјалној
кохезији. Сеоске групације се углавном ослањају на породице и контролне заједнице
као средствима за спречавање антисоцијалног понашања и показују значајно ниже
стопе криминалитета. Урбанизована и високо индустријализована друштва имају
тенденцију да прибегну формално-правним мерама. Овакав „безличан“ приступ је,
изгледа, повезан са вишом стопама криминалитета. Културне и институционалне
разлике су такве да друштвени одговори на исти облик криминалитета, могу варирати
од једне земље до друге. Текући процес урбанизације у земљама у развоју доприноси
већем учешћу малолетника у делинквентном понашању. Основне карактеристике
урбане средине које подстичу развој нових облика антисоцијалног понашања
проистичу углавном из слабљења основних друштвених односа и контроле, повећања
утицаја масовних

медија на рачун неформалне комуникације и склоност ка

анонимности и алијенацији.

Ови обрасци понашања су условљени већом густином насељености, вишим
степеном хетерогености и бројем људи који живе у урбаним срединама. Студије су
показале да су деца која су под адекватним родитељским надзором у мањем проценту
укључена у различите делинквентне активности. Дисфункционалне породице
карактерише конфликт међу члановима, неадекватна родитељска контрола, слабе
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унутрашње везе и интеграција, што их чини

тесно повезаним са малолетничком

деликвенцијом.209

На основу свега реченог, било би погрешно извући закључак да је
индустрализација узрок појаве малолетничког криминалитета односно криминалитета
уопште. Између индустријализације и криминалитета нема непосредне везе, али се
могу истраживати корелативне и друге везе. Непосредни узроци се могу наћи у
условима живота у новим срединама, новим друштвеним структурама, израженим
проблемима адаптације итд.210

Индустријализација се мора третирати као неопходан услов економског
развитка и напретка, као услов еманципације од заосталости и повећања опште
културе. Да би она вршила такву функцију, неопходно је у процесу урбанизације
решавати адекватно друштвене и личне проблеме грађана. Ту спадају проблеми
друштвене заштите, оснивање неопходних институција: социјалних, здравствених,
школских и других, стварање могућности да малолетници проводе време на користан и
сврсисходан начин и решавање низа других питања. Само на тај начин ће
индустријализација и процеси у вези са њом, представљати снажан превентивни
фактор против криминалитета и других појава социјалне патологије.211
1.4.2. Микросоцијални фактори малолетничке делинквенције

Микросоцијални фактори су од непроцењивог значаја за праћење и проучавање
малолетничке делинквенције јер они на њу најнепосредније утичу. У микросоцијалне
факторе малолетничке делинквенције спадају: породичне прилике и односи, школа и
образовање, суседство и делинквентне групе, религија, религијске групе и секте,
слободно време и средства масовних комуникација. О утицају наведених фактора на
појаву малолетничке делинквенције биће више речи у наставку рада.

209

Текст Juvenile Delinquency, доступно на адреси www.un.org/esa/socdev/unyin/documents/ch07.pdf,
приступ 12.03.2013.
210
Милутиновић М., Алексић Ж, op.cit, стр.63.
211
Слично схватање се може наћи и код Милутиновић М., Алексић Ж, op.cit, стр.63.
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1.4.2.1. Породичне прилике и односи
Породица је “камен темељац друштва” и примарна друштвена група у којој се
одвија процес васпитања и социјализације, она је психосоцијални миље, који прелама
друштвене вредности и ствара сопствене системе. Породица врши бројне функције:
биолошку, културну, репродукцију итд, јер ствара комплетан процес васпитања детета
до зреле личности, развија друштвену комуникацију и емоционалне способности које
су неопходне за сваку људску акцију. Породица је основа узраста и искуства,
испуњења или неуспеха, болести или здравља.
По Кантовом учењу циљ васпитања је да сваки појединац достигне највећи
степен савршенства. Овде се има у виду сталан процес усвајања моралних начела и
усавршавања и уздизања деце у сваком погледу. Породица односно родитељи
представљају незаобилазне чиниоце у овом процесу. Што су односи у породици
лошији, то ће дете бити под већим утицајем других друштвених група од којих су
најваније две - школа и вршњачке групе. Нажалост, сведоци смо да ови утицаји нису
увек повољни по психо-социјални развој детета, што га може одвести на пут
делинквентног, па и криминалног понашања. Разне социо-патолошке појаве у
породици попут алкохолизма и наркоманије код родитеља, насиље над децом у било
ком виду и друге негативне и опасне појаве из домена социјалне патологије, могу дете
одвести на пут вршења кривичних дела било зато што се оно препушта утицајима
других друштвених група или зато што дете једноставно присваја и имитира
криминално понашање својих родитеља, у ком се јавља „криминално породично
огњиште“, феномен о коме се тако пуно говорило међу криминолозима различитих
опредељења и писало у криминолошкој литератури.

Породица има кључну улогу у превенцији малолетничке делинквенције.
Основне моралне постулате друштва у коме живи дете усваја управо у оквиру
породице. Родитељи својим ставом према себи самима, детету, породици, послу и раду
и уопште друштву и свету који их окружује у многоме одређују животни пут свог
детета. Овом констатацијом се никако не жели умањити утицај осталих друштвених
група и односа унутар њих у које ће дете ступити током живота на формирање његове
личности, већ само истаћи кључни утицај породице на процес васпитања и
социјализације детета.
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У раном детињству и на почетку школовања (у предшколским установама
васпитања и образовања деце, и донекле у нижим разредима основне школе) породица
има пресудну улогу у обликовању будућег животног стила омладине. Та улога
постепено слаби, како због дејства фактора који утичу на децу мимо породице,
првенствено оних који се преламају кроз односе у вршњачким дружинама у школској
средини, тако и фактора који условљавају динамику породичних односа, првенствено
оних који делују на родитеље у виду притисака економске и социо-културне
природе.212

Социјално-културним ставом родитеља обухваћена су разна очекивања
усмерена према још нерођеном детету у смислу изгледа или пола детета када ће само
случајност моћи да утиче да се та очекивања остваре. Родитељи у процесу одгајања
свога потомства, очекују да виде слику дечије наивности, а у дететовим поступцима
виде нешто бесмислено, смешно и неразборито. Та нереална слика, са дозом
подсмешљивог у себи, носи опасност да дете својим понашањем, иначе адекватним за
одређени

период

развоја,

проузрокује

губитак

наклоности

особа

од

којих

егзистенцијално зависи. Ипак, развој детета одвија се по одређеној закономерности на
коју таква очекивања немају посебан утицај.213

Формирање личности се одвија у породици кроз процесе култивације,
социјализације и индивидуализације. Дете током тих процеса постаје засебна личност
која се изграђује у односу на културно наслеђе и друштвени живот који оно најпре
упознаје у породици. Начин на који ће оно гледати на свет зависи од тога шта и како
му родитељи, старија браћа и сестре и остали чланови породице преносе из тог света,
како га они доживљавају и да ли у њему активно учествују или га одбацују.

Раст и развој људске јединке представља један континуиран и динамичан
процес који се одвија од рођења, па до смрти. Овај процес се одвија по одређеном
редоследу јер је одређен људским геномом и утиче на јављање одређених
карактеристика. На развојне фазе људских бића утичу три повезана фактора: наслеђе,
212

Максимовић Н., Куљић Р., Матић Р., Фактори ризичног понашања деце, Социолошки преглед, бр.3.,
2010, стр.407-417.
213
Јовашевић Д., Костић М., op.cit., стр. 139.
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средина и активност појединца. Ови чиниоци сви заједно утичу на формирање
личности на њене карактеристике које су јединствене и непоновљиве и на тај начин
формирају идентитет одређене особе.

Овде је посебно важно скренути пажњу на процес социјализације и његов
утицај на формирање личности. Кроз процес социјализације дете усваја правила
друштвеног живота и учи да разуме начин живота друштва у коме одраста и које га
окружује, кроз процес усвајања различитих друштвених улога, али оно такође развија и
сопствена мерила и критеријуме за одређена понашања. Овај процес се одвија на
неколико начина међу којима су најважнији: васпитавање, образовање, обучавање и
просвећивање. Кроз васпитавање се настоји да се детету свесно усаде жељене црте
карактера и особине, док је социјализација шири појам и обухвата и случајне утицаје
којим дете прима различите информације из спољњег света. Циљеви и задаци процеса
васпитања су врло значајан део вредносно-нормативне културе сваког друштва.
Представа детета садржи у себи две представе које су саме по себи често одвојене, а
некада и противречне - шта је дете по природи и шта оно кроз процес васпитања треба
да постане. Уколико се антагонизам између ове две тежње не разреши на адекватан
начин, могуће су кризе и ломови у структури личности малолетника који су нарочито
карактеристични за период адолесценције, у чијој превенцији породица има
незаменљиву улогу.

Посебно значајан сегмент у развоју сваке личности је развој моралности. Овај
процес зависи од когнитивног развоја детета и породичних односа. Одрасле особе нису
увек спремне да слушају дечија размишљања о моралу иако деца поседују своју
властиту моралност. Ако дете понови неколико моралних фраза, које је чуло, већина
родитеља ће сматрати да је оно усвојило основна морална начела и норме понашања
својих родитеља. Међутим, дете пролази кроз ступњеве моралности који се међусобно
разликују. У дечијој психологији најчешће се говори о три ступња моралности.
Преконвенционални ступањ је први ступањ моралног расуђивања. Културне ознаке за
добро и лоше дете усваја путем њихових физичких последица - награде и казне. Особа
која се налази на другом конвенционалном ступњу сматра да је само по себи вредно да
оправда очекивања и правила своје породице, групе или нације. Постконвенционални
ступањ моралности би се одликовао усвајањем аутономних моралних принципа, чија је
ваљаност и применљивост независна и од ауторитета група или особа које их поштују
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и од идентификације појединца са тим групама или особама. Од врсте интеракције и
комуникације које дете добија у породици зависиће морални развитак индивидуе.
Дакле, дете може бити виктимизирано у свом моралном развоју крутим наметањем
друштвених норми, кроз обавезно поштовање родитељског ауторитета, што би код
њега створило затвореност моралног расуђивања (догматизам, стереотипно мишљење
или формирање предрасуда).214

Важан период у развоју детета, који се свакако рефлектује и на прилике и
односе унутар саме породице, представља средње детињство, када дете стиче једно
веома важно искуство-школско искуство. Дете у великој мери подиже своје
самопоуздање у овом периоду јер постаје свесније својих стваралачких и
интелектуалних потенцијала и способности. Морал колектива и његова правила
понашања за дете постају нешто најузвишеније и најобавезније.

До посебних тешкоћа у односима између родитеља и деце долази у периоду
пубертета. Период од пубертета до зрелости је испуњен снажним нагонима и врло
колебљивим инхибицијама. Младост је, као што је то познато, доба највећих жеља, али
и недостатка могућности да се оне остваре. У овом периоду деца се одлучују на
извршење злочина због „ритерског презира младости према упозорењима.“215

Сукоб са родитељима око ослобођења од зависности има врло значајне
последице и на потенцијалну криминалну активност младих. Теже последице настају
код оне деце чији родитељи им нису дозвољавали да одрасту. У таквим сукобима деца
или препуштају одлучивање другима, или прихватају само она решења

која су

супротна савету родитеља, па макар била и супротна њиховим интересима и мање
повољна по њих. Брзе промене у понашању од детињства ка зрелом добу често су
застрашујуће за само дете, али и за његове родитеље. Уз одржавање сталног и
реалистичног става, потешкоће у односу родитељ - дете се могу ублажити, посебно ако
родитељи прихвате чињеницу да су ове промене пратећа појава одрастања и сазревања
њиховог детета и да се дешавају независно од његове воље. Зависност адолесцената од
својих родитеља у економским условима какви владају у нашој земљи, потенцирана је
214

Јовашевић Д., Костић М., op.cit., стр. 142.
Хентинг В., Злочин узроци и услови, Сарајево, „Веселин Маслеша“, 1959, стр.159. (према Јовашевић
Д., Костић М., op.cit., стр. 143).
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чињеницом да они најчешће немају сопствене изворе прихода, нису завршили процес
образовања и радног оспособљавања, те остају зависни у економском, а често и у
емоционалном и сваком другом смислу, дужи временски период након стицања
пунолетства. У периоду адолесценције посебно је важан надзор понашања
малолетника од стране родитеља. Тако, контрола понашања адплесцената од стране
њихових родитеља је показала позитивне ефекте у решавању проблема у школи.
Лонгитудинална истраживања су показала да ефикасан и правовремен родитељски
надзор може смањити злоупотребу дувана и других по здравље штетних супстанци.216

Иако је породица претрпела многе промене, у погледу економске функције,
губитка контроле над члановима, вредносне орјентације и породичних улога, опстала
је, али је такође, постала један од битних фактора малолетничке делинквенције. Две
основне атмосфере које преовлађују унутар породице су демократска и ауторитарна.
Најзначајнији утицај породица остварује на своје најмлађе чланове и то путем
интеракције, којим се одвије процес социјализације детета и формирање ставова и
узора понашања.

У савременом друштву све је већи број породица које су деградиране и
дефицијантне, па се у њима породични односи не одвијају складно и хармонично.
Такве породице су предмет изучавања криминологије, јер представљају фактор
малолетничке делинквенције.217 Осим тога, деца су често жртве психичког, физичког,
сексуалног насиља и занемаривања у оквиру породице. Изузимајући војску за време
рата, породица је средина са највећом вероватноћом да неко буде убијен, претучен или
да претрпи неки други облик насиља. Велика већина малолетника који су извршили
неко од најтежих кривичних дела, у првом реду убиства, потичу управо из
дисфункционалних породица у којима су породични односи далеко од хармоничних.218

Утицај породице на делинквентно понашање младих је био предмет
интересовања бројних криминолога почев од најранијег периода развоја ове науке.
216

Dishion, T.J., Andrews, D.W. ,Preventing escalation in problem behaviors with high-risk young adolescents:
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Ломброзо је, рецимо, сматрао да је овај фактор знатан, поред фактора наслеђивања, те
да је међу криминалцима велики број деце порочних родитеља, ванбрачне деце и
сирочади.

Брачни пар Глук, је у свом истраживачком раду утврдио да у преко 50%
случајева, родитељи делинквената живе одвојено од њих, да су код делинквената ређе
кохезивне породице, емотовне везе су лабавије, родитељи ређе показују љубав према
деци. Очеви су неправедно и претерано строги, а мајке занемарују децу и неправедне
су, док су очеви и мајке код неделинквената строги, али љубазни. Мек Корд и
сарадници су поделили породице у следеће категорије: кохезивне, растурене,
свађалачко-афективне и свађалачко-занемарујуће. Код неделинквената преовлађују
кохезивне, а код делинквената свађалачко- занемарујуће породице.

Такође, деца из разбијених породица у већој мери постају делинквенти, као и
она деца која потичу из порадица у којима су злостављана. Може се закључити да су
разбијене породице и насилни родитељи најчешћи индикатори лошег породичног
живота. Агресивност у породици много више подстиче агресивност детета од
агресивности ван породице. Такође, још неки од фактора су: да ли је дете прворођено у
породици, да ли има здравствених проблема, проблема у одрастању, одрастање у
породици са више деце, као и слабљење улоге породице у савременим западним
друштвима.
Деца која трпе физичко злостављање од стране чланова својих породица постају
агресивна према члановима својих породица и вршњацима. Спроведено је више
криминолошких истраживања која потврђују ову тврдњу.219 Најопаснији вид насиља
који ова деца испољавају су свакако убиства и суицидални покушаји. У САД је 1992.
године спроведено истраживање на узорку од 263 малолетна делинквента о томе „да ли
би желели да умру, да се убију или да убију неког другог“. У свим случајевима када је
дете било жртва озбиљног насиља у породици, постојала је већа вероватноћа да оно
изрази жељу ка деструктивним понашањем.220
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На појаву малолетничке делинквенције није без утицаја ни емоционално насиље
којем су деца изложена у оквиру породице. Емоционално злостављање је најтеже
утврдити, а често захтева и експертизу стручњака из области менталног здравља о
интензитету, хроницитету и последицама родитељског насиља. Неопходно је
нагласити да се углавном ради о поновљеним облицима понашања, па је важно уочити
кумулативне последице родитељског чињења и нечињења по дете. Јер, последице
најчешће нису одмах видљиве, него се испољавају после систематског злостављања
детета у дужем периоду.221

Посебно је истраживан утицај физичког насиља коме су деца била изложена на
појаву малолетничког хомицида. У САД средином прошле деценије овог века озбиљно
физичко злостављање деце у раном детињству сврстано је у групу биопсихосоцијалних
карактеристика које одликују личност деце убица. Ове карактеристике уочене су код
деце пре извршеног убиства.222 Насупрот овом схватању, други аутори злостављање и
занемаривање деце сврставају у категорију спољашњих ситуационих фактора
малолетничке делинквенције (слично као и одсуство позитивне мушке особе у
породици која би детету служила као модел за идентификацију). Сматрамо да је ово
друго схватање исправније јер је у духу савремених схватања етиологије малолетничке
делинквенције по којима не постоји одређени психолошки тип малолетног
делинквента, па самим тим не постоје ни неке посебне психолошке особине које би
биле својствене само особама са делинквентним понашањем.

Непотпуна (дефицијентна) породица је потенцијална опасност за појаву
малолетничког криминалитета. На основу бројних истраживања закључено је да је
велики удео малолетника са делинквентним понашањем баш из оваквих породица.
Такође је указивано да непотпуна породица услед смрти једног родитеља може да
створи бољу породичну атмосферу, него непотпуна породица услед развода. Ово из
разлога јер се услед смрти једног родитеља сва пажња малолетника преусмерава на
другог, па је мање вероватно да ће овакав малолетник почети делинквентно да се
понаша. С друге стране, ако је породица постала непотпуна услед развода брака
родитеља и ако је развод резултирао и погоршањем породичних односа, све то ствара
221
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погодно тло за девијатно и делинквентно понашање малолетника. Неке студије су
показале да развод родитеља теже подносе адолесценти од адолесценткиња без обзира
на године старости.223

Међутим, треба истаћи да непотпуна породица није сама по себи одлучујући
фактор криминалитета, иако недостатак једног родитеља доприноси емоционалној
несигурности, онемогућава позитивну идентификацију са родитељима, готово по
правилу, доводи до осећаја одбачености и усамљености, који јесу подобни чиниоци за
криминогену активност.

Деградирана (разорена) породица, са лошим породичним односима је један од
битних фактора. То су у првом реду оне породице у тешким материјаним условима,
оне у којима се јавља алкохолизам, проституцуја, породичне свађе и неслагања,
напуштања, авантуризам и сличне појаве породичне патологије. За такве породице, у
којима родитељи практично стимулишу децу да врше кривична дела и предузимају
друге противправне активности,

употребљава се термин “криминогено породично

огњиште”.

Породични односи и породична атмосфера се сагледавају кроз односе између
брачних другова, родитеља и деце, деце која живе у породици, остваривање васпитног
утицаја и метода васпитања и постојање социјално патолошких појава у породици.224

Најснажнији криминогени утицај имају лоши односи између брачних другова и
поремећени односи родитеља и деце.225 У породицама где владају конфликти, где су
односи поремећени, што је најтежи вид породичне подвојености, деца често
испољавају антисоцијалне реакције. Њихово асоцијално и антисоцијално понашање
повезано је са драмама, породичним кризама и проблемима њихових родитеља, те их
таква атмосфера и нагони на вршење кривичних дела, као једини излаз из њих. У

223
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таквим породицама долази до васпитног кварења, што је натежи облик угрожавања
социјалне адаптације, и испољава се у облику навођења деце на вршење кривичних
дела. Такође, одбацивање без обзира на мотиве, удаљава децу од породице, јер је она
према њима хладна и одбојна, те се она одају бежању, скитњи, агресивном понашању,
крађама. Свађе и туче међу родитељима, разбијају хармонију породичног живота, али и
деградирају њихов ауторитет према деци.

Констатовано је да породична ситуација различито утиче на делинквенте
мушког и женског пола. Тако је Рут Морис, у својим истраживањима нашла да су
делинквентне девојке, живеле у породицама где су доминирале свађе. Крађе и
сексуалне деликте су вршиле девојке које су потицале из поремећених породица, ређе
оне које су биле одвојене или одбачене од родитеља, а да су се проституцијом бавиле
оне девојке у чијим су породицама постојала породична нестабилност између оца и
мајке. Сразмера девијација преступница је већа од дечака преступника.

Као други фактор, јавља се однос родитеља и деце, који зависи од строгости и
попустљивости родитеља, постојања контроле и дисциплине, примене казни и награда
у процесу васпитања, а највише од емоциналне повезаности родитеља и деце. Уколико
постоји недостатак ових позитивних односа, често се дешава да деца падају под утицај
разних група или појединаца, које на њих лоше утичу. Дисциплина је мера
превентивног понашања, по неким писцима, и уколико је лабава, а поготову њено
одстуство у породици,

постаје фактор делинквентног

понашања. Велики број

породица које су разбијене нису ни способне да остваре контролу над својим
најмлађим члановима, као што су растављени бракови, када један супружник није жив,
када родитељи не посвећују довољно пажње деци и сл. Одсуство контроле је
неоспорно штетан фактор у процесу васпитања деце који може у великој мери
допринети појави малолетничке делинквенције. С друге стране, и породице у којима
су деца презаштићена могу имати криминогени утицај на децу јер управо та превелика
брига родитеља према деци може утицати да деца стекну нереалну слику о животу и
свету који их окружује.

Социјално патолошке појаве у породици као што су алкохолизам, коцкање или
наркоманија могу погодовати појави преступништва код младих. Најмлађи чланови
породице, путем имитације и идентификације опонашају старије, а родитељи
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истовремено у девијацијама свог понашања губе ауторитет и контролу над децом. Та
појава означава постојање високе корелације између криминалног понашања родитеља,
као најнижег облика девијантног понашања

и осталих девијантних понашања и

криминалитета малолетника, што указује на дирекни криминогени утицај породице на
децу. Породица у којој родитељи врше кривична дела и утичу на децу да се самостално
или са њима криминално понашају је управо “криминогено породично огњиште”, о
коме је раније било више речи.
Делинквентно понашање родитеља на дужи рок утиче на делинквентно
понашање деце. Неке од најважнијих информација о утицају делинквентног понашања
родитеља на делинквентно понашање њихове деце прикупио је британски Дејвид
Ферингтон (David Farrington), који је заједно са својим сарадницима, спровео низ
лонгитунидалних истраживања међу којима и Кембриџку анкету о развоју
делинквентног понашања- Youth Survey and the Cambridge Study in Delinquent
Divelopment (CSDD). Неки од најважнијих резултата поменутог истраживања су:

1. Значајан број очева младих делинквената испољава делинквентно
понашање. Око 8% младих чији очеви не испољавају делинквентно
понашање постају хронични криминалци у односу 37% младих чији се
очеви предузимају различите криминалне активности.
2. Вршњачко насиље у школама може бити и интер и транс генерацијско.
Деца насилника постају насилници, који такође постају очеви који су
испољавали вршњачко насиље. Тако, постоје породице у којма су деда,
отац и син испољавали вршњачко насиље у школама.
3. Деца родитеља који су осуђени на затворске казне су под много већим
ризиком да постану извршиоци кривичних дела у односу на другу децу.
Познато је да дефицијентна породица услед развода преставља много јачи
криминални фактор од дефицијентне породице настале болешћу или смрћу
једног од родитеља. Одвајање од деце узроковано одласком родитеља на
издржавање затворске казне прогнозира антисоцијално понашање деце
после навршене 32. године живота што указује на дужевременске
негативне последице овакве породичне ситуације.226
226
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Ова истраживања као и многа друга спроведена у другим деловима света јасно
указују да постоји неспорна веза између делинквентног понашања родитеља и деце јер
деца оваква понашања уче по моделу о чему се доста говорило у теоријским учењима
Габријела Тарда (теорија учења и имитације) и других кримниолога социолошке
орјентације. Овом утицају треба посветити и посебну пажњу приликом креирања
ефикасних криминалнополитичких мера за сузбијање малолетничке делинквенције,
будући да се овде као криминогени фактор јавља породица, као примарни чинилац
социјализације малолетника, на коју је због природе породичних односа, најтеже
утицати применом екстерних мера социјалне контроле, што даље отежава борбу
против малолетничке делинквенције и примену мера за њено сузбијање.

Посебан фактор малолетничке делинквенције представља виктимизираност
детета унутар породице нарочито ако је оно било изложено злостављању. Као
последица претрпљеног злостављања, код детета се могу јавити извесне форме
девијантних понашања, почев од индивидуалног неприлагођеног понашања, које
одступа од душтвеног стандарда (скитња, просјачење, алкохолизам, наркоманија,
суицид), па све до оних најтежих, као што је криминалитет.227

С друге стране, испољавање агресије код детета може настати као резултат
имитирања грубог и насилничког поступања родитеља према потомству. Амерички
социолог Данијелс је творац теорије о агресивности и насиљу, по којој агресије и
насиље могу да се јаве услед идентификације са агресором. Ако дете има
непријатељски расположеног, окрутног родитеља или његову замену, оно може
постати потчињена, покорна, уплашена или, чак, мазохистичка особа, али исто тако
љутита и агресивна, као и његов мучитељ. Они који се понашају насилно су врло често
и сами били жртве насиља. Родитељ-мучитељ у „синдрому претученог детета“ не
поступа толико као садиста колико екстремно ригидно, осуђујући дететова понашања
повезана са поносом и пркосом. Тако виктимизирана деца могу постати окрутна у
каснијим годинама живота. Данијелса су посебно интересовале последице физичког
насиља у васпитању деце. Родитељи који кажњавају физичком агресијом имају
227

Костић, М., Девијантно понашање деце као последица претрпљене виктимизације У:Виктимологија,
Костић М., Константиновић- Вилић, С. (ур.), Центар за публикације Правног факултета Универзитета у
Нишу, Ниш, 2012, стр. 87-91.
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физички агресивну децу. Откривено је да кажњавање од стране ауторативне фигуре
спречава директно насиље према особама које кажњавају, а везује се са високо
деструктивном агресијом према могућим метама. Ово повишено насиље од стране
жртве може да потиче од бола и фрустрације због родитељског кажњавања, али и из
имитације и моделовања.228

Ови елементи деградиране породице су узроци и услови делинквентног
понашања омладионе и деце, а на бази оваквих породица рађају се антидруштвене
активности, па и криминалитет деце и малолетника. Кривична дела која су
детерминисана овим негативним породичним утицајима се у криминологији означавају
као ”породични криминалитет”, а под тиме се подразумева вршење кривичних дела у
оквиру породице, а то су она дела која се врше између самих брачних другова, и она
која један или оба брачна друга врше према деци, као и сва остала кривична дела
детерминисана негативним породичним утицајем.

Такође, и послератни услови, у земљама где је рат утицао на слабљење
породичних веза, повећан број развода и разарање породица уопште, са свим другим
породичним проблемима, који испољавају негативне утицаје, не доводе до правилне
или уопште до било какве социјализације и друштвеног развоја деце. У данашње
време, поред свих ових фактора, који утичу на слабљење породице као ауторитета и
основне друштвене јединице, “породична еманципација” доводи до стварања нових
ауторитета, конфликата у систему вредности, асоцијација, амбивалентности и других
психичких промена у животу адолесцената, па све то може да их наведе на пут
делинквентног понашања. А ионако ослабљена породица, није у могућности да им
помогне својим позитивним утицајем.

Због тога би, цело друштво, кроз своје факторе стабилизације, кроз породицу и
социјално окружење, требало би да се постара да утиче на очување и учвршћавање
породице и кохезије између њених чланова.
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Као што је већ речено, породица је основна ћелија сваког друштва. У њој се не
врши само биолошка репродукција становништва, већ се на децу преносе основни
морални постулати сваког друштва путем васпитавања деце од стране родитеља. Наше
породично законодавство доста широко схвата породицу. Чак ни Породични закон
(ступио на правну снагу 01.07.2005. године) не даје прецизну дефиницију породице,
већ само у чл.2. предвиђа: „Породица ужива посебну заштиту државе.“229 На овај
начин се и законом истиче пресудни значај правилног васпитавања деце у оквиру
породице у циљу стварања физички и психички здравог подмлатка и одлучујућег
утицаја државе на заштиту породице. Није претерано рећи да без здравог подмлатка
нема здравог друштва. Без обзира на на све ово, у породици, тој елементарној ћелији
сваког друштва, често се дешавају ломови и конфликти који, ако дуже трају, могу да
резултирају и вршењем различитих кривичних дела од стране њених најмлађих
чланова.

Какав је однос родитеља и деце у нашим савременим породицама и може ли се
он емпиријски истражити? У криминолошкој литератури се могу пронаћи старија
истраживања која су се бавила овим питањем. Тако, према истраживању неформалних
група у Југославији 70 % младих наводи да се повремено сукобљава са родитељима,
22 % изјављује да нема сукоба, а само 8 % испитаних није у стању да индентификује
да ли има сукоба или не. Као најчешћи разлози сукоба на релацији родитељи-деца
наводе се: животна опредељења и ставови младих, новчана питања, изласци, школски
проблеми, односи са супротним полом, облачење и изглед.230

На крају излагања о повезаности породичних прилика и односа и малолетничке
делинквенције треба истаћи да, за разлику од лоше формираних ставова, многи облици
тзв. „проблемског понашања“ представљају уствари адекватно понашање деце за
одређени узраст. Али ипак, неки облици таквог понашања не треба да буду игнорисани
са надом да ће они нестати спонтаним преласком детета у наредну развојну фазу. Млад
човек који у адолесценцији манифестује одређене поремећаје у понашању и поремећаје
личности, вероватно ће их задржати и још више развити у одраслом добу, што ће га
још више осујећивати у нормалном функционисању. Због тога породица има примарну
229
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и готово пресудну улогу у раном препознавању асоцијалних и антисоцијалних
понашања и тенденција својих најмлађих чланова и адекватном и правовременом
реаговању на њих.

Бројна социолошка истраживања су показала да што је стабилнија породица то
је вероватноћа да њени најмлађи чланови крену путем криминалитета мања. Као што је
раније наведено, све „нестабилне“ породице се могу поделити у две основне групе:
дефицијентне (непотпуне) и деградиране (разорене). Непотпуне породице се даље могу
поделити на непотпуне услед смрти једног од родитеља и непотпуне услед развода
родитеља. Ма колико парадоксално звучало, као што је то више пута до сада
истакнуто, утврђено је да непотпуност породице услед смрти једног од родитеља
представља далеко лошију основу за развој криминалитета код деце у односу на
непотпуну породицу услед развода. Ово се тумачи тиме што сва дечија пажња после
смрти једног од родитеља остаје фокусирана на другог родитеља и на тај начин се
вероватноћа криминалног понашања умногоме смањује. Једна студија спроведена у
нашој земљи у периоду од 1958-1962. године показала је да чак 61,8 % малолетних
делинквената потиче из разорених породица.231 Из свега напред реченог изводи се
закључак да само јака, кохерентна и стабилна породица може бити гарант подизања
здравог и напредног подмлатка што је првенствени и најважнији циљ сваког нормалног
и перспективног друштва.
Због деловања читавог низа негативних фактора и уопште неповољних услова
живота који су обележили транзицијски период у Србији, породица је престала бити
идеал и камен темељац нашег друштва. То за последицу има, поред свеопште моралне
кризе и поремећаја породичних односа и вредности и стварање погодног тла за
различита девијантна и криминална понашања малолетника. Везе унутар породице
слабе, што утиче и на њену дезинтеграцију и губљење њене кохезивне снаге. С тога, на
државним органима стоји један врло комплексан, озбиљан и захтеван задатак, а то је
помоћ у функционисању оним породицама које својим лошим односима утичу на
појаву малолетничке делинквенције и малолетничког криминалитета. У овом процесу
кључна је улога центара за социјални рад, који по српском породичном праву, врше и
послове органа старатељства, да предузимањем мера из своје надлежности допринесу
231
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побољшању породичних односа у сваком конкретном случају где је то потребно, као и
побољшању укупног друштвеног угледа српске породице, као једне од најважнијих
институција нашег друштва. Као што смо видели, породица и односи и прилике унутар
ње представљају један од најважнијих егзогених фактора који утичу на појаву
малолетничке делинквенције.

1.4.2.2. Школа и образовање и њихов утицај на малолетничку делинквенцију
Под образовањем се подразумева стицање знања школовањем. Школа као
образовна институција представља значајан фактор социјализације младих. Она пружа
младим људима шансу за стицање нових знања и вештина. Школа као организована
друштвена институција за образовање и васпитање младе генерације и систем
образовања који се кроз њу остварује доводи се често у везу са малолетничком
делинквенцијом, не само са становишта криминалне политике, односно превенције и
ресоцијализације, већ и у етиолошком смислу – у погледу развијања таквих
емоционалних и других својстава личности који доводе до делинквентног понашања.
Истиче се да недостаци у процесу остваривања циљева васпитања, моралног уздизања,
развијања културних, радних и других својстава младе генерације могу изазвати и
негативне ефекте у њеном понашању. Услед неуспеха у васпитању стварају се
повољни услови за такве ефекте и за јављање девијација у понашању омладинаца који
су дошли под удар таквих недостатака и негативних утицаја.232

Ти недостаци се испољавају када се не води довољно рачуна о диференцијацији
ученика који су укључени у образовни процес, што доводи до промена у структури
малолетника. Познато је да се тешкоће емоционалног и другог психичког механизма
јављају често као последица неуспеха у савлађивању наставне материје у школи. Ово
није карактеристично само за нашу земљу, већ је и истраживање спроведено у САД
показало да малолетници са делинквентним понашањем имају слабији успех током
школовања и већи ризик да напусте школовање него остали ученици.233 То је нарочито
случај када је школски програм преобиман, када болује од разних полутехничких и
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Милутиновић, М., Основни феноменолошки и етиолошки проблеми малолетничке делинквенције, У:
Етиологија малолетничког преступништва-Зборник радова,Бронислав Скаберне(ур.), Савез друштава
дефектолога Југославије, Београд, 1971, стр. 54-86.
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Staff, J., Kreager, D., Too Cool for school? Violence Per Status and High School Dropout, Social Forces No.
87 (1), 2008, p.446-471.
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других деформација, када не одговара интелектуалном нивоу школске омладине, када
не привлачи њихову пажњу, што може да дође до изражаја у случају реформе
школства која није извршена адекватно тим захтевима. Отуда се рађају међу појединим
ученицима разни облици индивидуалне неприлагођености који могу представљати
основни разлог њиховог делинквентног понашања.234 Све ово може код неких ученика
да створи анимозитет према учењу, образовању и свему осталом што школа
симболизује. Уколико до овога дође код ученика могу испољити и извесне теденције
ка делинквентном, па и криминалном понашању.

Међу образовним школским факторима који доприносе појави малолетничке
делинквенције истичу се: недостатак адекватно оспособљених наставника на
елементарном нивоу; придржавање застарелих схватања у настави, конформизам у
односу на преживеле стандарде који се супростављају увођењу нових идеја у
васпитање; фаворизовање деце из горњих класа и слојева; развијање стандарда
вредности на основу борбе за новац и привилегије; неправилни међулични и
међугрупни

односи

унутар

школске

омладине;

недостатак

професионалних

саветовалишта, психолога и психијатара за обављање нужних консултација; недостатак
школских здравствених и других специјализованих служби за тзв. изузетну
омладину.235 Без обзира на то што су су ови фактори наведени према извору из
криминолошке литературе који је настао пре више од пола века, мишљења смо да нису
изгубили од своје актуелности, поготово што се наш образовни систем суочава са
бројним тешкоћама приликом примене савремених образовних начела.

Поред лоших резултата у учењу који се често наводе као превалентан фактор
малоленичке делинквенције повезан са образовањем, посебно су од значаја и лоши
интерперсонални односи у школској средини. Лош однос наставника и ученика према
појединим ученицима доводи до разних фрустрација са којима се ови не могу
рационално борити. Разни неразрешени и неуспешно разрешени конфликти ученика са
школском средином негативно се одражавају и на њихово понашање ван школе.236
Познати су случајеви тежих сукоба ученика и наставника, а неки се од њих завршавају
234
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трагично.237 Има и таквих случајева да млади врше кривична дела из жеље за осветом
или личном афирмацијом. Томе често претходе и конфликти у школи, који прођу
неопажано јер се посматрају као саставни део процеса одрастања односно сазревања
малолетника. Овоме могу да допринесу и разне неправедности у школском процесу
попут необјективности у оцењивању, престроге или неодмерене казне, субјективност
наставника, што све може код појединих ученика да створи аверзију према школи и
образовању и свему осталом што се у њој збива.

Посебан је занимљив утицај школе на појаву вршњачког насиља. Утицај
школског амбијента и атмосфере би се данас у Србији тешко могао окаректерисати као
битно позитиван. Уз недовољну посвећеност наставног особља васпитавању младих у
духу толеранције и хуманизма, те стремљења вишим циљевима од стицања знања,
незаинтересованост

је

увелико

последица

свести

о

сопственој

друштвеној

маргинализованости у сваком, па и материјалном погледу, имамо, с друге стране,
међусобни утицај малолетника узаврлих страсти и афеката, у процепу разбијене
породице, агресивне, наметљиве улице и незаинтересоване школе.238 У школи се
стварају услови учвршћивање ауторитета младих, агресијом и безобзирношћу, где се
компромис и алтруизам више посматрају као слабост него као израз племености и
хуманости. И у школи, као и шире у друштву, све више импонују снага него доброта,
па су и млади насилници чешће узори својим вршњацима него добри ученици
помиљивог става.

Кад се има у виду напред наведено, не изненађују ни бруталне сцене насиља
које се одигравају у српским школама. Недавно су, рецимо, у једном мањем граду у
јужној Србији, малолетници скинули са свог друга сву одећу (у зимско доба) и гурнули
га у пољски тоалет, једини у школском кругу, доста удаљен од саме зграде школе,
унередили га, при чему им је очита намера била да несрећног дечака наруже и понизе,
а не да га физички повреде. Овај ужасан чин указује на дубоку психолошку кризу
237

Посебно је занимљив случај малолетног гимназијалца из Власенице који је убио једног професора,
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самих учинилаца, пошто су дошли на овако грозоморну идеју. 239 У другим школама
малолетници су отимали од других мобилне телефоне, а понекима и наплаћивали
редовни рекет да би их сачували од себе, тј. да их не би тукли. Такође, у неким
школама су се путем мобилних телефона дистрибуирали снимци порнографског
садржаја где су главни актери били малолетници и малолетнице, с тим што многи нису
знали да за поменуте снимке наивно верујући да учествују у добровољном полном
односу. Такође, вербално насиље се толико усталило у оквиру школа да се често
сматра и „нормалном“ појавом. Време спонтаних или заказаних туча међу ученицима,
без примене оружја и опасних оруђа, уз највијање вршњака и поштовање извесног
„кодкса“ фер и поштене борбе као да је иза нас. Данас многи малолетници носе ножеве
или ватрено оружје у школу уместо школског прибора и књига.240 Све ово показује
колико је насиље у школама рапрострањено. Присуство школских полицајаца је
свакако позитивни помак ка сузбијању насиља у школама и превенцији других
девијантних појава попут трговине наркотицима, али за трајније и свеобухватније
решење овог проблема ипак је неопходан системски приступ, који захтева заједнички и
координиран рад свих друштвених структура које се баве сузбијањем криминалитета
младих и малолетничке делинквенције уопште.

Иако ниједан од наведених фактора сам за себе својим деловањем не мора
нужно да доведе до појаве малолетничке делинквенције у школама или ван њих,
њихово присуство је индикатор могуће појаве малолетничке делинквенције унутар
једног образовног система.

Утицај образовања на појаву малолетничке делинквенције су покушали су да
открију и објасне бројни теоретичари полазећи притом са различитих етиолошких
концепција. У том свом настојању они су покушали да одговоре на једно од
суштинских питања етиологије малолетничке делинквенције, имајући у виду да већина
младе популације (како неделинквентне, тако и оне делинквентне) у већој или мањој
мери бивају укључени у образовни процес. Реч је о улози образовних институција у
односу на појаву малолетничке делинквенције. Постоје две теорије које се баве овим
239
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питањем: оптимистичка и песимистичка теорија. Оптимистичку теорију су заступали
Бонгер, Мајнхајм, брачни пар Глук итд. Основна теза ове теорије је сликовито
приказана у речима књижевника Виктора: „Отварање једне школе води затварању
једног затвора.“ Недостатак образовања доводи у крајњој линији до немогућности
схватања друштвене опасности свог понашања што свакако ствара погодно тле за
развој малолетничке делинквенције. Образовањем се дугорочно утиче на подизање
друштвене свести што повољно утиче на борбу против делинквенције.

С друге стране, представници тзв. песимистичке теорије (у првом реду
Гарофало) тврди да знање стечено у школама може негативно да се одрази на борбу
против криминалитета јер образовање „наоружава“ криминалце свим потребним
знањима за вршење кривичних дела посебно њихових софистицираних облика
(преваре, утаје, проневере...)

У криминолошкој литератури преовлађује средње становиште по коме нижи
ниво образовања не доводи нужно до појаве криминалитета, али што су људи
образованији њихова развијена свест их одвраћа од криминалитета, па је позитивна
улога образовања у борби против свих облика криминалитета више него очигледна.
Као посебан проблем, када се говори о повезаности образовања и
малолетничког криминалитета, не сме се заобићи проблем растућег насиља ученика
основних и средњих школа према својим наставницима и професорима. Таквих
случајева има и у београдским школама. Као илустрацију, преносимо део текста
објављеног на сајту Уније синдиката просветних радника Србије који се односи на
напад на професорку једне београдске гимназије. „Полиција још није открила
нападаче, који су крајем прошле године претукли Вилму Гребенаровић, професорку у
Дванаестој београдској гимназији на Вождовцу у Београду. Како сазнајемо,
инспектори београдске полиције су до сада саслушали више од 30 ученика ове
гимназије. Сумње полиције усмерене су на то да су у бруталном нападу на професорку
учествовали управо ђаци Дванаесте гимназије. Мотив напада је највероватније
незадовољство добијеном оценом из географије.– Круг осумњичених за напад на
професорку сужавамо. За сада, све указује на то да су напад починили управо ученици
те гимназије. Професорку Гребенаровић претукла су двојица нападача, после
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завршетка радног времена послеподневне смене, 20. децембра на паркингу у
београдској Дванаестој београдској гимназији.“241
Један од значајних фактора који доприноси појави малолетничке делинквенције
је и недовршени процес образовања, будући да велика већина малолетника који
испољавају делинквентно понашање није завршила процес образовања, што нарочито
важи за оне којима је изречена нека од васпитних мера заводског карактера. Ову у
криминологији малолетничке делинквенције познату истину је потврдило и
емпиријско истраживање спроведено у оквиру ове дисертације на узорку који су
чинили корисници услуга Завода за васпитање омладине у Нишу.
Како би образовање постала истинска брана криминалитету младих, неопходна
је сарадња свих друштвених институција укључених у овај процес јер нема
узвишенијег нити одговорнијег задатка од оног који се односи на образовање и
васпитање младих генерација, јер од успешности у његовом остваривању зависи у
највећој могућој мери и будућност нашег друштва.
1.4.2.3. Утицај суседства и делинквентних група на малолетничку делинквенцију
Посебно значајно питање у борби против малолетничке делинквенције је утицај
вршњака и неформалних група. Негативни утицај суседства на појаву делинквентне
активности младих се најчешће манифестује преко делинквентних група који чине
вршњаци са делинквентним понашањем. Уколико је додир са тим лицима
непосреднији и интензивнији, утолико је већи утицај на делинквентно понашање
осталих грађана. У том погледу долазе на прво место разни професионални
преступници, који представљају прави расадник криминалитета, нарочито међу
омладином, затим силеџије, пијанице, коцкари и друге сличне категорије лица.

Особито велики криминогени утицај на малолетнике имају организоване групе
професионалних криминалаца и силеџија, које испољавају разна антисоцијална
понашања обично на јавном месту која карактерише агресивност и насилност, као
преовлађујуће обележје. Оне настоје да на разне начине у своју средину увуку нова
лица. Својим понашањем, својим идеализирањем света криминалаца, оне делују
241

„Све
млађи
и
агресивнији“,
доступно
на
адреси
http://www.unijasprs.org.rs/index.php?option=com_contentчл.task=viewчл.id=14220, приступ 22.03.2013.
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деструктивно на околину, утичу на јављање одређене психологије која служи као база
за непоштовање закона, за игнорисање друштвених обавеза интерса и циљева, за
презрив однос према човековом достојанству, за јављање стремљења ка лакој заради и
другим антисоцијалним тежњама и појавама.242

У пракси се уочава да старији малолетници (16-18 год.) најчешће врше
кривична дела током распуста и то су најчешће дела против имовине и живота и тела.
Проблем је у томе што „старији“ најчешће не успевају на време и довољно добро да
разумеју механизме деловања малолетничких група што онемогућава ефикасну борбу
против њих. Борба против малолетничке делинквенције је много шира од пуког
кажњавања малолетника са делинквентним понашањем и

њиховог издвајања из

социјума. Треба пронаћи што ефикасније мере за сузбијање малолетничког
криминалитета, а притом у што већој мери онемогућити негативно деловање
кривичног поступка на психофизички развој малолетника.

Познато је да интимне вршњачке групе доприносе у великој мери обликовању
личности младога човека. У случају када су те групе антидруштвене, када испољавају
криминалне ставове, мотиве и акције, оне могу оријентисати лица које им припадају у
правцу вршења разних облика девијантног понашања. У том погледу су врло утицајне
делинквентне групе и банде, које увлаче омладинце у своје редове, у које стичу
поверење ако успешно изврше криминална дела, и друге антидруштвене подвиге. Оне
тако развијају код њих антидруштвене мотиве и ставове и припремају их за девијантно
понашање.243
У основи негативног утицаја суседства на појаву малолетничке делинквенције
лежи идентификација са негативним узорима. Посебно је важна идентификација са
вођом криминалне групе, због тога што вођа такве групе увек захтева апсолутну
послушност, услед чега долази до тзв. дефанзивне идентификације. Дефанзивна
идентификација у суштини значи покоравање једној особи или групи које су изузетно
агресивне и које прете појединцу који прилази групи. У страху од могуће казне такав
појединац се не претвара у агресора према особама који му прете, већ према
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243

Милутиновић М., Алексић Ж, op.cit, стр.63. и 64.
Ibidem.
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заједничком „непријатељу“ тј. друштву у целини.244 Суседство може бити снажан
криминогени фактор и из разлога, што су суседи по природи ствари упућени једни на
друге са израженим интерперсоналним односима, који не постоје у неким другим
друштвеним заједницама. Ово је још израженије у доба адолесценције када је јако
изражена потреба за припадањем различитим друштвеним групама. Уколико је реч о
групама које испољавају антидруштвено деловање, утолико су веће шансе да
адолсценти испоље неко делинквентно понашање.
Постоје

бројни

фактори

који

утичу

на

формирање

малолетничких

делинквентних група. У земљама централне Америке се могу идентификовати неки од
њих који се могу упоредити и са факторима у нашој земљи: сиромаштво, лоши
породични односи, институционално насиље (посебно у земљама централне Америке),
урбанизација, стигматизација малолетника у сукобу са законом, недозвољена употреба
оружја,

злоупотреба

опојних

дрога,

негативан

утицај

медија.

Од

чиниоца

институционалне природе издвајају се: недостатак политичке воље да се држава
озбиљно супростави криминалитету, корупција на свим нивоима, депортације из
развијених земаља.245 Home
Предвиђање понашања малолетника у групи је од посебног значаја за сузбијање
малолетничке делинквенције. Значај удруживања у вршњачке групе за правилан развој
личности адолесцената лепо је илустровао психолог Никола Рот у својој књизи
„Основи социјалне психологије“ наводећи: „кроз припадност групи вршњака, пре свега
у периоду адолесценције, млади људи траже свој идентитет, настоје да постигну личну
аутономију и нађу успешнији пут у свет одраслих... Они теже да се еманципују од
родитељског ограничавања и ништа није непријатније адолесценту него пребацивање и
ругање да је несамосталан, да је потпуно под контролом родитеља посебно мајке.
Групе вршњака не карактерише само то што имају неке заједничке вредности и
ставове, што показују одређене истоветне начине понашања него је важна
карактеристика друговања и укљученост у групе вршњака, настојање да се објасне и
формулишу сопствене дилеме, да се измене многобројна искуства о друштву и животу,
да се стављају под питање и сумњу ауторитативне декларације родитеља, наставника и
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Хајдуковић Ч., Преступништво понашање младих, Савремена администрација, Београд, 1975.,
стр.54.
245
Mejia D., The Transnational problems of Youth Gangs: From the United States to Central America,
Development, Public Policy, and Best Practices, 2008, p.19-21
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других одраслих с обзиром на то да су такве декларације често упрошћене
идеализације и много пута супротне њиховом конкретном понашању. 246 Из свега
наведеног произилази закључак да утицају вршњачких група треба поклонити пуну
пажњу и уважити га приликом креирања мера политике сузбијања малолетничке
делинквенције.

1.4.2.4. Религије, религијске групе и секте
Религија, као један од облика друштвене свести врши веома велики утицај на
живот људи. Свака религија се састоји из мањег или већег броја ставова према
одређеним друштвеним вредностима и односима: браку, породици, здрављу, животу
итд. Суштину сваке религије чини веровање у одређене догме, које верници сматрају
апсолутним истинама јер само онај ко чиста срца верује, одстрањујући притом разум и
логички пут сазнања у свом веровању може задобити сагласност највишег бића или
Бога. Због владајућег става „Credo ut iteligam!“ („Верујем да бих разумео!“), до појаве
хуманизма и ренесансе теологија је била „краљица наука“, а филозофија, из које се
развила већина друштвених наука, само „слушкиња теологије“.
Криминолошка истраживања нису често за свој предмет имала изучавање
религије као фактора криминалитета.247 Ипак постоје три схватања о односу религије и
криминалитета. Према првом (Garofalo), религија пропагира поштовање црквених и
државних закона, па самим тим има и антикриминално деловање. Уопштено говорећи
религија нема негативан утицај на друштво. У основи сваке религије су алтруистичке
идеје („не убиј!“, „не кради“, „не сведочи лажно!“). Онај ко се придржава ових идеја
тешко да ће се одлучити на вршење кривичних дела и других противправних
радњи.Друго схватање (Bonger) негира било какав утицај религије на криминалитет.
Треће схватање полази од тога да религија може представљати криминални фактор у
случајевима празноверја, сујеверја, верског фанатизма и других сличних феномена.248
Многе верске секте пропагирају стицање богатства криминалним или другим
активностима које могу њихове чланове да доведу у сукоб са законом. Насупрот њима,
246

Рот Н., Основи социјалне психологије,Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2006,
стр.131,132.
247
О односу религије и малолетничког криминалитета углавном постоје старија истраживања. Видети
нпр. Goldscheider, C., Simpson J., Religious Affilation and Juvenile Delinquency, Social Inquiry, Vol.37, Issue
2., 1967, p.297-310.
248
Константиновић-Вилић, С., Николић-Ристановић, В., Костић, М., op.cit, 2012., str.367.
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свака званична религија подстиче рад, активност, вредноћу, а не очајање пасивност и
депресију. Муслимани кажу: "Вера је рад, а не ленчарење. Радите па ће Алах видети
ваш рад... Људи, неминовно ћете се сви вратити вјечном Богу и он ће вас позвати на
одговорност за ваш рад и за ваша дела..." Мухамед поручује: "Искористите пет ствари
прије него буде касно: младост прије старости, здравље прије болести, богатство прије
сиромаштва, слободно вријеме прије заузетости и живот прије смрти!"
У хришћанству, очајање и лењост спадају у главне (смртне) грехове. Очајање се
чак тумачи као својеврсно Богоотпадништво, као одрицање од наде да ће се од Бога
задобити благодат и спасење. He иде све у животу глатко, али прави хришћанин би
проблеме требало да прихвати као редовну појаву, као искушења која се прихватају и
надилазе и кроз која се проверава и оснажује његова хришћанска душа.
Свето писмо каже: "...невоља гради трпљење, а трпљење искуство, искуство
наду... (Рим. 5:3), а нада је, објашњава свети Филарет Московски: "Успокојавање срца
у Богу са увереношћу да се Он непрестано стара о нашем спасењу и да ће нам даровати
обећано блаженство." Уз то, треба бити свестан, што Златоусти подсећа да Бог није
свима одредио да носе истоветне трудове. На другом месту он каже да демон
опхрвавши малодушношћу човека, настоји да покраде све мисли које штите душу како
би је узео под своје и нанео безброј рана.
Апостол Павле каже: "Сви који хоће побожно да живе у Христу биће гоњени, не
само од људи, већ и од демона." Христос каже: "...Уђите на уска врата; јер су широка
врата и широк пут што води у пропаст и много их има који њиме иду. Јер су уска врата
и тесан пут што у вечан живот воде и мало их је који га налазе."
Свети Јован Златоусти животна искушења и проблеме сматра шансама које нам
Бог нуди за наше искупљење, духовно уздизање и оснажење којима стичемо плату за
живот вечни. Свети апостол Павле беседи: "Као што је гордост изазов смерности, гнев
трпељивости, туга је изазов хришћанске ведрине, тој са љубављу врхунској
хришћанској врлини која и јесте вера у васкрсење и вечни живот." Отуд мир,
постојаности и оптимизам у верника.
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Свети Јован Лествичник с тим у вези истиче и следеће: "А постоји и једна друга
врста очајања која нас обузима од гордости и високог мишљења о себи, кад они који су
пали мисле да нису заслужили такво понижење." 249
Посебан друштвени проблем представља штетно деловање појединих верских
секти које позивају на извршавање различитих кривичних дела зарад интереса и
користи уског круга људи. Највећи проблем представља „врбовање“ малолетника.
Период адолесценције је јако пријемчив за деловање свих социо-негативних фактора,
што ствара погодан терен за деловање секти. Ако се анализира психолошка структура
чланова секти, уочавају се следеће особине: неадекватност понашања, емоционална
незрелост, нестабилност итд. Неке од најпознатијих верских секти које делују у Србији
су: Сведоци Јехове, Суботари, Ред оријенталних темплара итд. Експанзија секти
захтева целовито решавање овог проблема. Успешна борба против секти нужно
подразумева ангажовање свих друштвених сектора што, нажалост, последњих година
у Србији није био случај. Ово из разлога што један број малолетних делинквената
врши кривична дела под утицајем различитих верских убеђења, које понекад
попримају и одлике верског фанатизма. Ипак, религији се не може приписати епитет
узрока криминалног понашања, будући да овај фактор криминалитета не делује
самостално, изоловано од других фактора ендогеног и егзогеног карактера.

1.4.2.5. Слободно време и малолетничка делинквенција
Слободно време има за циљ обнављање енергије људи и стварање услова за
повећавање квалитета њиховог живота. Оно је у савременом друштву постало врло
актуелан друштвени и научни проблем. Разлози томе су веома бројни. Међу њима је
свакако најзначајнији нагла аутомизација процеса производње, која је битно изменила
улогу човека у том процесу и омогућила скраћивање радног времена. Томе је допринео
и продор технике у област слободног времена као и комерцијализација активности и
друге „робе“ намењене потрошњи у том времену.

У друштву постоји једна група становништва чије је слободно време, односно
начин његовог коришћења одувек привлачила пажњу шире друштвене заједнице. Реч
249

Преузето са сајта студената медицинског факултета у Београду, http://www.medicinari.com/sekte3.html,
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је о младима чије слободно време, с обзиром на њихове био-психо-социјалне
карактеристике, има велики криминолошки и педагошки значај. Због тога, свако
организовано друштво улаже напоре са циљем развијања позитивних способности,
склоности и интереса код младих и истовремено ствара услове за њихово остваривање
и испољавање у слободном времену. Тамо где то није на адекватан начин учињено
слободно време младих, постаје време досаде и лењствовања, погодно тло за деловање
разних негативних чинилаца, који могу довести до антисоцијалног понашања.

Поједина исраживања показују да млади најчешће врше кривична дела у
доколици, током слободног времена. Као производ оваквог става, појавило се и научно
становиште

„да

је

преступништво

младих

производ

злоупотребе

слободног

времена.“250 Овакво становиште је не само нетачно, већ је и претерано јер запоставља
деловање осталих криминогених фактора који су од значаја за истраживање
малолетничке делинквенције. Чињеница да малолетници највећи део кривичних дела
врше у доколици, никако не значи да је слободно време узрок таквог њиховог
понашања. Оно пре има карактер услова услед којег ће се испољити дејство појединих
криминогених фактора. Ово из разлога јер је слободно време далеко мање надзирано у
односу на време које они проводе у школи, па је самим тим и приступачније за вршење
појединих кривичних дела.

О улози слободног времена у појави малолетничке делинквенције, постоје два у
основи слична схватања.

Према једном схватању, преступништво младих представља начин за
превазилажење досаде. Овом схватању су посебно привржени практичари, који често
истичу да малолетни делинквенти објашњавају своје понашање чињеницом да нису
имали шта да раде или куда да иду. Они истичу да би требало слободно време што
више ограничити јер оно представља „извор свих порока.“251 Заиста је тешко оспорити
тезу да досада и сличне преокупације могу да усмере многе малолетнике на вршење
бројних кривичних дела. Али, ова осећања нису иманентна обележја слободног
времена, нити се слободно време може с њима индентификовати и изједначити. Ова
хипотеза може да важи само за оно слободно време које је неорганизовано, у коме се
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млади препуштају лењости духа и тела. Досада је дакле, пре посебни облик
„коришћења“ слободног времена, него непосредни узрок делинквентног понашања
младих. Решење овог проблема, уствари, представља одговор на питање зашто се
млади препуштају досади током времена којим слободно располажу. Неоспорно је да
одређену улогу у опредељењу младих за овакво понашање имају и карактеристике
личности и самих малолетника, али не треба никако изгубити из вида и утицај ширих
социјалних прилика.

По другом схватању, преступничко понашање младих представља задовољење
њихове потребе за игром. Игра не само што представља компензацију за неостварене
мотиве и жеље и начин да се превазиђу нагомилане конфликтне ситуације, већ својом
динамиком малолетницима пружа осећај пријатности. Без обзира на наведену
констатацију, тумачити малолетничку делинквенцију само као последицу осујећеног
мотива и потребе за игром је сасвим неприхватљиво.

У криминологији одавно постоји становиште по коме неорганизовано слободно
време доприноси појави малолетничке делинквенције. Истраживачи малолетничке
делинквенције су настојали да емпиријски идентификују такве негативне утицаје
неорганизованог слободног времена и покажу њихов значај у детерминисању овог
понашања. Њихову пажњу посебно је привукла појава неформалног организовања
младих преступника. Познато је да се код младих доста рано јавља потреба за
удруживањем, која је нарочито наглашена почев од претпубертетског доба. Зато се
може рећи да је за слободно време младих карактеристично њихово удруживање у
групе. Ово најпре има за основу игру, као заједнички интерес свих чланова. Од тих
група или ван њих, временом се издвајају групе са извесним специјализованим
интересима и афинитетима.252

Међутим, извесне од ових специфичних група могу под одређеним околностима
прерасти у малолетничке банде или гангове, са изразитом антисоцијалном делатношћу,
која често резултира вршењем најтежих кривичних дела.253
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Када се разматра утицај слободног времена и његовог неактивног коришћења на
појаву малолетничке делинквенције, посебно треба истаћи да млади склони
девијантном понашању често теже тренутном задовољењу потреба које су обојене
осећајем хедонизма, односно тежњом за лаким долажењем до задовољства. Иза таквих
тежњи најчешће се крије врло изражен осећај усамљености и алијенације, па вршење
бројних кривичних дела у кафићима, дискотекама, кафанама и другим сличним
местима на којима се окупља велики број малих људи, представља компензацију за
неостварен мотив личне и социјалне афирмације. Млади са делинквентним понашањем
мотив за социјалном афирмацијом и личним постигнућем, за разлику од својих
неделинквентних вршњака, остварују вршењем кривичних дела и другим друштвено
опасним радњама и активностима попут алкохолизма и наркоманије, својеврсним
бегом у свет противправних радњи. Све ово њиховом понашању даје велики
криминолошки значај.

Ефикасно планирање и искоришћавање слободног времена је од посебног
значаја у превенцији малолетничког криминалитета. Као што је већ речено,
криминолошке студије показују да малолетници најчешће и врше кривична дела током
слободног времена, у доколици, што су показали и резултати спроведеног
истраживања у оквиру ове дисертације. С тога је од изузетног значаја да се
малолетницима не оставља превише слободног времена, а и да се оно испуни корисним
садржајима (читање, шетање, креативна дружења са вршњацима итд). Кроз различите
облике „активног одмора“, може се посредно утицати на смањење стопе малолетничке
делинквенције која је, на несрећу свих нас, још увек веома висока. На овај начин се
слободно време младих испуњава корисним садржајима, што позитивно утиче на
превенцију јављања делинквентног понашања.

На крају, треба још једном истаћи да телесна и духовна пасивност у слободном
времену у великој мери доприноси јављању преступничког понашања младих.
Одсуство друштвено корисних интересовања, недостатак постојаности и воље да се
оствари одређени сврсисходан и користан циљ имају за последицу осећај досаде и
усамљености код младих, која често налазе вентиле за таква осећања у својеврсном
бежању од стварности, што их може одвести на пут криминалитета. О свим наведеним
чиниоцима мора се посебно водити рачуна приликом креирања мера криминалне
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политике за сузбијање малолетничке делинквенције и стварања услова за живот и рад
младих.

1.4.2.6. Средства масовне комуникације и малолетничка делинквенција
Живимо у ери информационих технологија у којој је информација врховна
вредност. Под средствима масовних комуникација или информација подразумевају се
друштвене активности путем којих се посредством одређених техника дају обавештења
о социјалним питањима, процесима, односима и другим догађајима.254 Делатност
медија није усмерена само на то да информишу грађане, већ и да код њих изазову
одређене емоционалне реакције. Због тога информисањем о криминалитету медији
углавном у великој мери утичу на креирање става грађана о њему. Овде је зато још
више потенцирана обавеза медија да објективно и тачно информишу јавност. Број и
врста медија се разликовала у различитим епохама развоја људског друштва, али међу
најраспрострањеније медије се данас убрајају: штампа, телевизија и посебно Интернет.
Сматра се да медији остварују првенствено позитиван утицај на понашање човека јер
они утичу на стваралачки дух појединаца усмеравајући га у позитивном смеру. Медији
имају и одређени васпитни утицај на млађе генерације јер доприносе усвајању и
учвршћивању позитивних вредносних система, па се њихов утицај по значају,
приближава утицају примарних социјалних група-породице и школе. Масовни медији
имају задатак да у објективној форми информишу, поред осталог и о криминалитету и
кривичном правосуђу, да потенцијалне жртве злочина информишу о ризику њиховог
виктимизирања, да контролишу кривично законодавство и објашњавају где је граница
између дозвољеног и забрањеног понашања.255 Такође, задатак медија је да снагом свог
утицаја на јавно мњење утичу на одвраћање малолетника од криминалног и уопште
делинквентног понашања, остварујући тако и принцип генералне превенције.

Утицај средстава масовних медија на криминалитет треба посматрати полазећи
од објективних и субјективних критеријума. Објективни критеријуми обухватају начин
приказивања, садржаје који се преко мас медија преносе и међузависност са другим
друштвеним утицајима и факторима. Субјективни критеријум се односи на процес
интеракције између мас медија и лица којима се преноси порука мас медија. Каква ће
254
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се интеракција између личности и мас медија успоставити првенствено зависи од
особина личности. Личности које су сугестибилније лакше ће прихватити негативни
утицај медија и код њих ће садржај медија допринети појави делинквентног понашања.
Због специфичности детињства и адолесценције, као развојног доба деца односно
адолесценти су сугестибилнији и подложнији негативном утицају медија. Ово зато јер
се сугестибилне особе лакше идентификују са јунацима мас медија имитирајући свако
њихово, па и криминално, понашање. Детаљно приказивање сцена насиља и вршења
других кривичних дела у средствима масовне комуникације на сугестибилне особе
делују у смислу прихватања и имитације таквог понашања, а не у смислу његовог
одбацивања и осуде.256

Садржаји који приказују средства масовних комуникација могу имати значајну
улогу у формирању малолетничких банди. Дејство негативних вредности масовних
комуникација манифестују се на различите начине: подстицањем младих да формирају
банду одређени узори из средстава масовних комуникација могу допринети одржавању
групне кохезије унутар банде и пружити идеју за вршење кривичних дела. Учесталост
извештавања о малолетничким бандама, такође, може допринети јачању групне
кохезије унутар саме банде. Медијско извештавање о малолетничким бандама на
њихове чланове имају слично дејство као позоришна критика на глумце, односно
спортских новинара на фудбалере. Медијским извештавањем чланови банде повећавају
свој углед у криминалним круговима. Насупрот томе, банде које се медијски не
експонирају осећају се одбачено. Уколико је сензационалност и драматичност више
наглашена у тим извештајима банде настоје да се на тај начин и понашају. И у томе је
најизразитији негативни утицај медија на малолетничку делинквенцију. Чланови банде
сматрају да их медијски публицитет афирмише као делинквентне личности и да томе
доприноси и њихово јавно жигосање кроз медијске извештаје. И на тај начин медијско
извештавање утиче на појаву све окрутнијих и бруталнијих облика криминалитета кроз
вршење тешких кривичних дела која врше малолетници да би задобили већу медијску
популарност. Различите врсте медија на посве различите начине утичу на појаву
малолетничке делинквенције.

256

Константиновић-Вилић,С., Николић-Ристановић, В., Костић, М.,op.cit., 2009, стр.385.

221

Филм као облик уметничког стваралаштва, свакако позитивно утиче на
културно уздизање, образовање и васпитање људи. Међутим, филмови лишени
естетских и етичких стандарда и порука, који детаљно и у позитивном светлу
приказују сцене насиља и агресивности, величају и лако стицање новца преварама,
крађама и другим противправним активностима, воде у свет нереалног, развијајући
притом негативне вредности, навике и ставове, могу код неких лица да допринесу
испољавању криминалног понашања или да стимулишу већ постојеће склоности ка
криминалном понашању. Извесни филмови у којима доминирају сцене које величају
криминално понашање могу малолетницима да послуже као узор за избор начина и
техника за вршење кривичних дела.

Радио, иако има дугу традицију као средство масовне комуникације, нема
толики утицај на криминално понашање. Томе доприноси и чињеница да код овог
медија недостаје визуелни ефекат, а и знатно је мања слушаност радија од гледаности
телевизије, што знатно умањује могућности криминалног деловања.

Телевизија са мноштвом канала, остварује данас сасвим сигурно највећи утицај
од свих масовних медија. Тај утицај је пре свега позитиван, али постоје серије и
филмови, као и спотови популарних група и певача у којима се приказују сцене
насиља, агресивност, порнографија, девијантност, као сасвим уобичајене појаве.
Овакви садржаји подстичу негативне тенденције у људима, посебно младим са жељом
да се на лак начин и брзо стигне до нечег што је приказано као атрактивно кроз
телевизијско емитовање. Већина криминолога сагласна је да постоји утицај извесних
телевизијских садржаја на криминално понашање, али да постојећа истраживања не
потврђују постојање чврсте узрочне везе између садржаја телевизијских емисија и
криминалног понашања.257 Научници сматрају да постоје два механизма учења
агресивног понашања деце, гледањем насилних телевизијских програма. Наиме, мала
деца често имитирају оно што виде на телевизији. Тако, на пример, уколико она
гледају сцене (екстремног) насиља, вероватно ће се и она у будућности тако понашати.
Старија деца подсвесно усвајају агресивно понашање, као начин решавања било каквих
конфликтних ситуација. Годинама су таква деца гледала сцене насиља као начина
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решавања проблема, тако да су и она усвојиле исте методе. Научници ово зову
„когнитивном скриптом.“258

Криминолог Трота је дошао до закључка да комбинација насиља са смешним
цртаним ликовима доводи до веће склоности деце да примењују насиље у
свакодневници.259 Занимљиви су подаци до којих су дошли Лефковиц, Ерон, Валдер и
Хуесман. Наиме, они су, пратећи групу дечака и девојчица од десет година, закључили
да је најбољи основ антиципације агресивног понашања дечака количина телевизијског
програма са елементима насиља.260 Током 1986. године Леонард Ерон је спровео
истраживање, дошавши при том до резултата да оне особе, које су у детињству
највише гледале телевизијске програме и филмове, касније су биле ухапшене или
осуђене за насилни криминалитет. Робинсон и Бахман су пронашли корелацију између
броја сати проведених испред телевизије и агресивног понашање малолетних
делинквената.261

У криминолошкој литератури се сусрећу схватања да постоји повезаност између
авантуристичке литературе и криминалистичких романа са криминалним понашањем
деце и малолетника. Према мишљењу неких кримниолога, таква литература описујући
злочине, насиље и свирепост идеализује свет криминала. Под утицајем појединих
романа (нпр. романа „Коцкар“ Достојевског) дошло је до испољавања криминалног
понашања на исти начин како је то описано у наведеним књижевним делима. Најраније
расправе о утицају литературе на социо-патолошке појаве младих, везане су за појаву
Гетеовог романа „Јади младог Вертера“ у XVIII веку. Под утицајем овог романа дошло
је до повећања броја самоубистава међу младима, па су власти у Лајпцигу забраниле
ову књигу.262 Ипак утицај литературе на малолетнички криминалитет је много мањи
него када је реч о утицају аудиовизуелних медија, не само из разлога што недостаје
визуелни ефекат, већ и из разлога што много мање младих данас чита књиге него што
прати телевизијске програме.
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У ери рачунарских мрежа и развијених информационих технологија посебан
проблем представља утицај Интернета на криминално понашање малолетника. Осим,
што малолетници могу постати жртве педофила на Интернету, овај медиј је често
погодан и за друге криминалне активности чији актери су често и малолетна лица. Ту
спадају различите рачунарске преваре и саботаже, али и дистрибуција порнографског
материјала снимљаног од стране деце и малолетника путем Youtube-a или на неки
други начин.263
Када се говори о негативном утицају Интернета и његовој повезаности са
малолетничком делинквенцијом, незаобилазно је поменути и данас све популарније
друштвене мреже попут Twitter-a и Facebook-a. Оне су постале погодан медиј за
испољавање најразличитијих форми психичког насиља тако да је оно изашло ван
зидина школа и других образовних установа.264
Бројни су случајеви да ученици средњих, па чак и основних школа физичке
обрачуне уговарају преко Фејсбука и других душтвених мрежа. Тако је један ученик
завршног, деветог разреда ОШ „Максим Горки“ повређен у тучи са основцима ОШ
„Штампар Макарије“, коју су мали матуранти две школе уговорили преко друштвене
мреже - „Фејсбук“. О овом догађају говори и текст „Подгорица: Песнице преко Фејса“,
објављен у дневном листу „Новости“ од 07.02.2013. године: „За петак је заказан још
један обрачун. Друштвене мреже, чини се, тако губе своју примарну функцију и све
више се злоупотребљавају. У тучи, којих је било и раније, дебљи крај је извукао
петнаестогодишњак В. П., који је због повреда главе завршио у Ургентном центру.“265
Недавни случај четрнаестогодишње девојчице из Ваљева која је крајем
децембра доспела је у Тиршову, где су је лекари повратили из клиничке смрти у коју је
запала због злурадих коментара својих другова. Девојчица је рођена са срчаном маном,
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У циљу заштите деце од педофилије на Интернету посебно се издваја кампања МУП-а о којој се може
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има криву кичму и страбизам, због чега је приморана да носи појас за исправљање
леђа. Због њених телесних недостатака често је била жртва исмевања.266 Вероватно се
овде не ради о преосетљивости несрећне девојчице на коментаре и мишљења других,
посебно вршњака, која је типична за доба касног детињства и ране адолесценције. Овде
је по среди очито нешто много озбиљније. Овај догађај, који се умало није трагично
завршио, нас је још једном опоменуо на важност развијања културе толеранције и
разумевања различитости од најранијег доба. Једино на тај начин ће деца од малена
усвајати ненасилне моделе комуникације и развијати се у хумане и здраве личности.
Такође, овакви догађају подсећају на снагу изговорених или написаних речи и њихову
моћ утицаја на животе људи.

Некада је било довољно забранити изласке да би се дете „спасло лошег
друштва". Данас „лоше друштво" долази непозвано, на компјутер или мобилни
телефон и може да произведе подједнако велику штету као на улици, ако не и већу.
Колико има насиља у порукама које основци и средњошколци размењују и на
који начин то насиље утиче на њихове животе? Умеју ли родитељи да препознају
последице у дечјем понашању и на који начин треба да се поставе?
Недавно је на РТС-у приказана емисија о вршњачком насиљу путем Интернета
и друштвених мрежа која је управо и покушала да да одговор на ова и многа друга
питања. Повод за емисију је најновије истраживање о вршњачком насиљу у
дигиталним медијима. Истраживање је спроведено у оквиру програма „Школа без
насиља", а реализовали су га Министарство просвете, науке и технолошког развоја и
УНИЦЕФ, уз подршку "Теленор фондације."267
Деци постају доступне многе информације кроз штампу, телевизију, па и
Интернет који је одавно постао глобални светски медиј. Поред многих корисних и
едукативних информација које се могу наћи на Интернету, малолетницима постају
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на Фејсбуку“, објављеном у дневном листу „Курир“, који је доступан на адреси
http://www.naslovi.net/2013-01-19/kurir/okrutno-maloj-valjevki-stalo-srce-zbog-ismevanja-nafejsbuku/4377854, приступ 19.01.2013.
267
Видети емисију „Кад је Фејсбук непријатељ“ и пратећи подтекст доступан на адреси
http://www.rts.rs/page/tv/ci/story/17/%D0%A0%D0%A2%D0%A1+1/1230494/%D0%9A%D0%B0%D0%B4+
%D1%98%D0%B5+%D0%A4%D0%B5%D1%98%D1%81%D0%B1%D1%83%D0%BA+%D0%BD%D0%B
5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%99.html, приступ 01.01.2013.

225

лако доступне информације изразито деструктивног и антисоцијалног карактера
(порнографски материјал, сцене насиља, секташки материјал итд).
Појава Интернета је несумњиво представљала прекретницу у развоју
човечанства. Информације, знања и различите вештине из готово свих области живота
постале су свима доступне уз минималне ресурсе и елементарно информатичко знање
и познавање информационих технологија. Паралелно с овим процесом, Интернет је за
многе кориснике постао извор патње и бола, а насилницима дао готово неогранићене
могућности да спроводе своје противправне активности. Виктимизацији насиљем у
сајбер простору посебно су подложна деца и млади. Ово и из разлога јер су деца и
млади по природи често наивна и лаковерна и не могу увек да препознају све изворе
претњи и опасности који прете „на мрежи“.

Познато је да децу и адолесценте карактерише

изузетно изражена потреба

припадности групи, те је зато, за децу посебно поражавајуће искуство насиља које трпе
од својих школских другова и вршњака. Често се дешава да малолетници изразе жељу
за самоубиством или га чак и покушају, услед дужевременског насиља на Интернету
којем су били изложени.268 Уколико друштвена реакција изостане, ово насиље се може
поновити и приликом сваке поновљене епизоде може попримити нове и теже облике, а
жртву одвести у анксиозност, депресију или неке друге психичке поремећаје. Према
информацијама

којим

расположемо

у

Србији

нема

званичних

података

о

распострањености сајбер насиља међу децом и малолетницима. Стога, ово треба
схватити и као својеврсни апел надлежним институцијама да се озбиљније почну
бавити овим проблемом и проналажењу начина за његово решавање.

Као што се из наведеног може закључити, и поред неспорног позитивног
утицаја медија на образовање и васпитање младих, поједини садржаји могу допринети
развоју криминалног понашања младих пре свега из разлога што су млади у периоду
адолесценције, у процесу формирања и тражења сопственог идентитета, склони
подражавању различитих понашања са којим се, између осталог, сусрећу и путем
медија. Ово посебно треба имати у виду приликом креирања програмских шема
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аудиовизуелних медија, како би се штетни ефекти медија на понашање малолетника
ако не искоренили, онда бар свели на најмању могућу меру.269

1.4.2.7. Алкохолизам
Алкохолизам је болест савременог доба. За највише употребљавану дрогу на
свету–алкохол може се рећи да доноси и највеће проблеме. Злоупотреба алкохола
доводи до материјалног слома породице, моралне деградације личности, криминала и
због тога је алкохолизам један од највећих социјалних проблема данашњице.270
Алкохолизам представља зависност од употребе алкохолних пића. То је болест која
настаје као последица дуготрајне, прекомерне и неконтролисане злоупотребе
алкохолних пића. Алкохолизам је много више од душевне болести јер представља
специфичну медицинску и друштвену појаву, која доводи до бројних негативних
последица по пацијента, али и његову породицу, радну средину и друштво у целини.

Основни знак зависности од алкохола је неодољива потреба (жудња) за
редовним или периодичним узимањем алкохола, како би се доживели његови ефекти
или избегли симптоми апстиненцијалног синдрома. Зависност може бити психичка
и/или физичка, што зависи од фазе болести.

Светска здравствена организација (СЗО) алкохолизам дефинише преко појма
алкохоличара, као „особе која дуготрајно и прекомерно пије алкохолна пића, код које
је зависност од алкохола таква да испољава поремећаје у области физичког и
психичког здравља, поремећаје у односима са другим особама, као и поремећаје свог
економског стања.“271
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Као позитиван пример сузбијања негативног утицаја медија на понашање младих треба истаћи
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фреквенцијом у медијском простору Србије, стиче се утисак да се ово правило доследно примењује
једино када је реч о Радио телевизији Србије (РТС), док се код осталих медија ово правило доста
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Решавању овог проблема и инсистирању на доследној примени законских одредби треба посветити пуну
пажњу и у том правцу усмерити рад државних институција.
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Суштина ове болести је у дугој, прекомерној и неконтролисаној употреби
алкохолних пића, као и створеној зависности према алкохолу. Основни феномени
зависности од алкохола су:

1. измена толеранције на алкохол;
2. прекид употребе или њено значајно умањење узрокује апстиненцијални
синдром;
3. учестало узимање алкохолних пића углавном у високим дозама;
4. интензивна и стална жеља за употребом пића, уз мало успешних покушаја
да се то прекине или алкохол контролисано узима;
5. трошење великог дела времена на набавку и употребу пића и
6. запостављају се друштвене, породичне, радне и друге раније активности.

Алкохолизам има штетне последице за пацијента и сликовито се говори о
„влажним“ и „сувим“ алкохоличарима. „Влажни“ су они који пију, а „суви“ они који
због њиховог алкохолизма трпе.272
Алкохолизам је нарочито опасан када се јави међу млађом популацијом и
малолетницима. Посебно је забрињавајући податак да у Србији 40 одсто становништва
свакодневно конзумира алкохол, према истраживању Института за ментално здравље.
Међутим, много више брине то што је готово 90 одсто ученика до 16 година пробало
алкохол, и да сваки трећи средњошколац - редовно пије. Истраживања показују да
млади прво пијанство доживе већ са 13 и по година. Најчешћи разлози због којих се
млади одају алкохолу су досада, радозналост, притисак вршњака и околине, али и
присуство алкохолизма у породици. Наиме, у више од 50 одсто случајева алкохоличар
потиче из породице у којој је већ било таквих проблема. Код деце која касније постану
алкохоличари увек претходи промена понашања која често остане непримећена.
Најважнију улогу у сузбијању алкохолизма код младих игра свакако превенција.
Истраживање у Великој Британији показало је да је благовремена превенција добра не
само по здравље нације, већ и далеко јефтинија.273
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У Србији расте број малолетних алкохоличара. У Србији алармантно расте број
младих који завршавају у хитним службама због претераних доза алкохола. Чак сваки
четврти 16-годишњак редовно конзумира алкохол, показују подаци истраживања који
је спровео Институт за јавно здравље "Батут".
Своје прво пијанство, као што је већ речено, млади у Србији доживљавају већ са
13,5 година. Од укупног броја лечених алкохоличара половину чине млади од 25 до 30
година. Модел опијања код младих је да се попије што већа количина у што краћем
року. Према клиничком искуству лекара, многи систематски пију готово при сваком
изласку и све чешће мешају алкохол са "бенсединима" или енергетским пићима што је
изузетно опасно.274
Злоупотреба

алкохола

је

широко

распрострањена

и

међу

старијим

малолетницима. Више од 80 одсто младих пробало алкохол пре 17. године, показује
истраживање Специјалне болнице за болести зависности из Новог Сада. Иако постоји
закон који забрањују малолетницима да купују алкохол, чини се да држава не може
сама да се избори с тим и да је неопходна шира друштвена акција.275
Адолесценција се сматра најризичнијом фазом у погледу могућег почетка
употребе психоактивних средстава. Штавише, једна једина епизода тешког опијања у
адолесценцији значајно подиже ризик од морбидитета и морталитета узрокованог
насилништвом, различитим инцидентима, несрећама, непажљивом вожњом и слично –
алкохол је водећи узрочник убистава, самоубистава и несрећа са смртним исходом у
адолесценцији. Мноштво адолесцената, према наводима М. Марића, сведочи о појави
различитих проблема узрокованих употребом алкохола или дрога – 70% младића и 53%
девојака наводи да је искусило бар један проблем повезан са употребом алкохола (нпр.

%D1%80%D0%B8+%D0%B8%D0%B7+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%
B5+%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%BF%D0%B5.html, приступ 13.11.2012.
274
„Све више малолетних алкохоличара“, чланак доступан на адреси http://www.vestionline.com/Vesti/Srbija/176218/Sve-vise-maloletnih-alkoholicara, приступ 23.01.2013.
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http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/124/%D0%94%D1%80%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%BE/
1461218/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86
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%BB%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0.html,
приступ 04.12.2013.
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проблеми са законом, изостанак из школе итд), док 94% младића и 85% девојака
извештава о бар једном проблему повезаном са употребом дрога.276

Врло је занимљиво питање какав је однос алкохолизма малолетника у граду и на
селу. Не постоји сигнификантна разлика у узроцима, манифестацијама и последицама
алкохолизма у сеоским и градским срединама. Ипак, постоје одређене специфичности
које су карактеристичне за алкохолизам младих на селу.

Посматрано са аспекта узрочности и раширености ове појаве међу младима на
селу, не смеју се занемарити активности сеоског становништва на производњи
алкохолних пића. Отуда су она и лако доступна младима. Ширењу алкохолизма
погодује и културолошки толерантан став према алкохолу. Догађаји као што су свадбе,
сабори, рођења, крштења, одласци у војску, подизање неке зграде, завршетак одређене
врсте посла, не могу се замислити без ракије и вина. То пиће сељак служи из својих
подрума, некада га и годинама чувајући како би било питкије. Данас, готово свако село
има своју кафану или своју продавницу где се могу купити и флаширана пића. Не
успевајући да одоли „моди”, сеоски потрошач све чешће наручује „модерна, градска”
пића, јер се то схвата као облик његове еманципације и социјалног престижа.

Поставља се и питање зашто млади људи пију. Бројни су разлози за то: на
почетку пијења, док је ниво алкохола у крви низак, осећања су пријатна и то је тај
осећај који многи тинејџери траже; они желе бити прихваћени и желе припадати
одређеном кругу људи. На овај начин желе да стекну одређен статус међу вршњацима;
у пубертету се уз помоћ алкохолних пића желе ослободити од утицаја старијих; они
желе да се побуне против свих; алкохол чини да се осећају старијима; млади мисле да
ће лакше решити своје проблеме и љубавне јаде уз помоћ алкохола; пошто је алкохол
депресор нервног система, барем у почетку, смањује мало напетост и нервозу; пијући
показују своју вредност и зрелост; осећају се моћнима; желе да олакшају склапање
другарских веза; желе да превазиђу стидљивост; млади су знатижељни и желе да
задовоље своју знатижељу; траже нова узбуђења; желе да обезбеде разна задовољства;
њихови пријатељи то раде, као и то што желе да ублаже досаду.277
276

Марић, М., Проблематично понашање деце и адолесцената-појам, учесталост, порекло и превенција,
Норма, бр.2, 2011, стр.175-184.
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Алкохолизам и млади, http://www.alkoholizam.com/alkoholizam3.htm#aba, приступ 28.07.2013.
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подстрекавањем у породицама где је алкохол чест гост, приман са традиционалном
добродошлицом. Млади пију из радозналости, да што пре „одрасту”, из досаде и протеста. Склони су уношењу великих количина алкохола. То чине брзо, интензивно,
такмичарски. Хвале се међу вршњацима количинама попијеног пића. Пију до акутне
интоксикације. За тај период постоје потпуне и непотпуне амнезије. Ти „прекиди
филма”, чини се, не забрињавају младе. Чак супротно, о њима говоре са призвуком
духовитости и јуначења.

Конзумирање алкохолних пића оставља негативне последице и на школски
успех малолетника. Ученици су незаинтересовани, недисциплиновани, показују слаб
успех у школи и теже да се афирмишу друштвено неприхватљивим и девијантним
понашањем уколико су под дејством алкохола. Уз алкохол млада особа има илузију да
лакше савладава проблеме, јер употреба алкохола ствара лажно самопоуздање и утисак
неограничених способности. Алкохолом се постиже симболична идентификација са
одраслима и олакшавају социјалне комуникације. У стањима алкохолисаности млади
су склони ризичном понашању, јер је перцепција реалне опасности знатно умањена.
Саобраћајни деликти су врло чести. Склони брзој, лудо храброј вожњи, психички и
физички исцрпљени, такви возачи најчешће изазивају саобраћајне удесе. Увреде,
агресивност, кавгаџијски наступи и убиства упадљиво расту у време интензивније
производње пића, у време берби, свињских даћа, верских слава и других сеоских
светковина.278
Истраживања распрострањности алкохолизма код младих нису ни мало
оптимистична ни када је реч о земљама у нашем најближем окружењу. То потврђују и
резултати најновијег истраживања о распрострањености злоупотребе алкохола међу
младима у Хрватској. Прецизности ради, цитираћемо део резултата поменутог
истраживања: „Посљедње ЕСПАД (European School Survey Project an Alcohol and other
Drugs) истраживање спроведено међу младима еуропских земаља (укључујући и
Хрватску) показало је пораст пијења алкохола међу младима, особито међу дјевојкама
од 1999. године. Иако је Хрватска била по том истраживању 1999. године знатно испод
278

Станковић, А., Поповић, С.,Цветановић, Љ., Игњатовић М., Фактори ризика у понашању младих на
селу (алкохолна пића, дроге, пушење дувана), Социјална мисао, бр.3., 2008., стр.71-78.
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просјека осталих ЕСПАД земаља (Хрватска 73%, ЕУРО 83%), 2003. године 82%
младих у Хрватској се опило и редовито пило алкохол у задњих годину дана, док је
еуропски просјек био 85%. Посљедње истраживање проведено је 2007. године на
узорку од 105.000 ученика. За процјену пијења одабрани су показатељи конзумације
алкохола у посљедњих 12 мјесеци (еуропски просјек 82%) и посљедњих 30 дана
(еуропски просјек 61%). У Хрватској су сви показатељи пијења према посљедњем
истраживању виши од просјека ЕСПАД земаља. У посљедњих 12 мјесеци 84% младих
изјаснило се да су барем једном пили алкохол (82% ЕСПАД), а у посљедних мјесец
дана 64% (ЕСПАД 61%). Да је барем једном било пијано у посљедњих 12 мјесеци
изјавило је 43% младих у Хрватској за разлику од 39% у просјеку осталих земаља.
Ексцесивно је пило у посљедњих 30 дана 50% младих у Хрватској у односу на 43% у
просјеку осталих ЕСПАД земаља. Особито је значајан пораст прекомјерног пијења код
дјевојака. Дјевојчице пију десет пута чешће него прије осам година, а дјечаци два пута
чешће.У споменутом истраживању дјечаци су истакнули пиво као најпопуларније
пиће, док дјевојке чешће пију жестока пића, сама или у комбинацији с другим пићима.
Надаље, за разлику од одраслих који пију учестало и прекомјерно, млади пију рјеђе али
и с намјерома да се напију. У свијету, а тако и у Хрватској све је чешћи начин пијења
тзв. binge drinking односно пијење 5 или више пића у једној прилици, а то су најчешће
касно вечерњи и цјелоноћни изласци викендом уз алкохолна пића успут купљена у
трговини. Мјеста окупљања су паркови, школска или дјечја игралишта или близина
ноћних клубова и дискотека. Конзумација алкохола често је повезана и са пушењем, те
упорабом илегалних психоактивних дрога. Такав начин конзумације алкохола често је
повезан са страдањима у прометним несрећама, агресивним испадима, физичким
сукобима, сполним злостављањем, тровањем алкохолом или предозирањем другим
средствима овисности.“279 Као што смо видели резултати о распрострањености
алкохолизма међу младима у Србији и Хрватској су врло слични, што се може
објаснити сличним карактеристикама менталитета ова два народа када је навика
испијања алкохолних пића у питању.
Алкохолизам малолетника је велики друштвени проблем који захтева да му се
посвети много већа друштвена пажња него што се то до сада чинило. Када се узме у
обзир чињеница да малолетници често и врше различита кривична дела под дејством
алкохола (самостално или у групи вршњака), да су тада знатно агресивнији и да
279

„Здраво буди-млади и алкохол“, http://www.zdravobudi.hr/Default.aspx?sid=8912, приступ 24.01.2013.
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алкохол сам по себи изазива читав низ штетних последица по здравље младих, сасвим
је јасно да је алкохолизам давно престао да буде породични проблем оних који пију и
њихових најближих и постао глобално зло које у великој мери погађа друштвену
заједницу у најширем смислу.
1.4.2.8. Зависност од дрога
Реч “дрога” потиче од француске речи “drogue” што значи лекарија, непрерађен
лек, фарбарска роба, тј. у ширем значењу дрогом се сматрају “сирови или напола
препарирани производи, животињског или минералног порекла, који служе за лекове,
козметичке или техничке потребе”. Очигледно је да овако дефинисан појам дроге има
веома мало везе са оним што се у свакодневном животу под њим подразумева.
Међутим, када именици дрога, додамо придев “опојна”, добијамо појам “опојна дрога”
који има сасвим друго значење. Временом овај појам се све више ограничавао у
говорном и у научном језику, па се под њим подразумевају не само опојне дроге, већ и
неке друге супстанце синтетичког порекла које делују на централни нервни систем.
Данас је ова реч уобичајена у многим светским језицима, па и у нашем, чак је од ње
изведен и глагол дрогирати се.280
Закон о психоактивним контролисаним супстанцама из 2010. године предвиђа
да су психоактивне супстанце: опојне дроге односно наркотици; психотропне
супстанце; производи биолошког порекла који имају психоактивно дејство и друге
психоактивне контролисане супстанце (чл.2). Опојна дрога је свака супстанца
биолошког, односно синтетичког порекла која се налази на Списку, у складу са
Јединственом конвенцијом о опојним дрогама ("Службени лист СФРЈ", број 2/64),
односно супстанца која делује примарно на централни нервни систем смањујући осећај
бола, изазивајући поспаност или будност, халуцинације, сметње у моторним
функцијама, као и друге патолошке или функционалне промене централног нервног
система, док је психотропна супстанца свака супстанца биолошког, односно
синтетичког порекла која се налази на Списку, у складу са Конвенцијом о
психотропним супстанцама ("Службени лист СФРЈ", број 40/73), односно супстанца
која делује примарно на централни нервни систем и мења мождане функције, због чега
се мења перцепција, расположење, свест и понашање.281
280
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Наркоманија је зависност од употребе опојних дрога и представља огроман
друштвени проблем. Да бисмо могли говорити о зависности од употребе опојних дрога
морају да буду испуњени одређени услови који уједно служе и за динстинкцију
зависности од дрога од њихове штетне употребе и код пацијента мора да постоје бар
три од следећих феномена да би се радило о постујању зависности:

1. неодољива потреба (жудња) да се дрога поново узме;
2. стална тенденција да се појединачна или дневна доза повећа, да би се
постигао њен ефект;
3. појава апстиненцијалног синдрома у виду психичких и телесних сметњи
при прекиду узимања дроге или њеног смањеног узимања, као и
ублажавање ових сметњи поновном употребом исте или сличне супстанце;
4. прогресивно занемаривање ранијих интереса и задовољстава услед
околности да је све више времена потребно за набавку и узимање дроге;
5. наставак употребе супстанце и поред јасне спознаје да она доводи до
штетних последица на психичком и телесном плану.282

Наркомани се одликују и посебним језиком, односно жаргоном, који, као
језички варијатет, значајно одступа од књижевног језика. Ово из разлога, што
наркомани због противправних делатности у вези са дрогама, морају остати далеко од
јавности, чему свакако доприноси и посебан само њима разумљив језик који користе.
Посебно је распрострањен међу најмлађим наркоманима, па познавање његових
лингвистичких карактеристика представља значајно средство у сузбијању наркоманије
међу малолетницима.
Наркомански сленг игра значајну улогу и у процесу идентификације са
наркоманском субкултуром и представља неку врсту пропуснице, или знака за
распознавање у групи наркомана. Будући наркоман, истовремено са започињањем
узимања дроге, прихвата и наркомански сленг, а наркомански сленг постаје његов
чувар. Наркомански сленг је погодан за разговор пред непожељним особама, и
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обезбеђује конспиративност у свим врстама комуникација, нарочито у телефонским
разговорима.
Општа правила сленга се примењују и у наркоманском сленгу. Нека од
примењених правила су: тајновитост (на пример: бело је кокаин), двострука игра
(имаш ли веспу – веспа је веспараскета/средство за успављивање), асоцијативност,
пежоративност (поштар је кенгур), надреалистички спојеви (“шлогирани кактус” или
“кисела глава”), бесмисленост (“силовање из нехата”), звучност (“џиџибуџити”),
сликовитост (“црњак” – јак опијум), контраст (“страшан” или “крвав” је диван).
Познавање сленга може помоћи и деци и родитељима, као и другим
заинтересованим особама у циљу откривања и идентификације наркомана или
препродавца дроге, као и приликом остваривања увида у понашање деце или људи.283
Конспиративност наркоманског сленга у великој мери отежава рад полиције на
откривању извршилаца кривичних дела против здравља људи који су у вези са
недозвољеним прометом опојних дрога јер је и овај нестадарни језички варијетет
подложан брзим изменама, као и сви други облици некњижевног језика.
Међу младима у Србији је све више корисника дувана, алкохола и дроге.
Посебно је алармантан све већи број уживалаца опојних дрога. Та појава и те како
утиче на друштво у којем се ти наркомани налазе и наркоманија се може сузбити само
добро организованом превенцијом и акцијом, упознавањем широке популације о
дрогама и њеним штетним деловањима на друштво. Дрога осваја младе људе, доња
старосна граница се све више спушта, па је поред средњошколаца узимају и ученици
старијих разреда основних школа. Највише се користи марихуана у облику цигарете, и
њен мирис се шири и по школама, и по улицама, и свим састајалиштима младих. Осим
ње најчешће се користе "маркице" ЛСД-а и таблете екстазија.
Злоупотреба дроге је особито карактеристична за модерно друштво. Тај феномен извире из напетости које настају због високих захтева које друштво намеће
појединцу а дрога се узима као средство за које се очекује да олакша свакодневно
суочавање са проблемима.
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Наркоманија се шири међу младима у свим земљама света, па ни Србија није
поштеђена ове појаве.284 Дрогу највише користе млади узраста између 14 и 25 година.
Узимају је из знатижеље, досаде, потиштености, жеље за авантуром, слабости да
одбију понуђену дрогу као и због недостатка чвршће везе с породицом. Дрогу још увек
схватају као добру забаву, бежање у нестварни свет, чак и као моду. Већина младих
људи, ипак, не узима дрогу. Мањи број ће после првог узимања то поновити неколико
пута и тако себе довести у опасност да постану зависници. Најучесталија дрога коју
користе млади на нашем илегалном тржишту су производи индијске конопље марихуана, хашиш и хашишово уље. Према проценама Завода за болести зависности, у
Београду живи око 35 000 наркомана. Претпоставља се да у читавој Србији има око
80 000 зависника од дроге. Иако званичних података нема, стручњаци све чешће тврде
да је око 60 одсто младих, највише средњошколаца, у контакту са дрогом. Занимљиво
је да се последњих година изменила социјална структура наркомана. Пре десетак
година они су припадали вишим социјалним слојевима. Сада их је највише из средњег
и нижег слоја. Такође се показало да најчешће нема историје узимања дроге у
породици, нема учесталих примера да момак/девојка малолетног зависника узима
дрогу, нити да то чине блиски пријатељи.
Свака је дрога опасна јер својим деловањем смањује способност за рад и
концентрацију, појављују се привиђања, склоност ка самоубиству и активирању појаве
скривених психичких болести. Након дужег узимања „лаких“ дрога јавља се потреба за
"тежим" дрогама као што су кокаин, хероин и морфијум. Оне још разорније делују на
психофизичко стање корисника, узимају се најчешће инјекцијама, па изазивају АИДС,
жутицу, тровање крви и слично. Подела дрога на „лаке“ и „тешке“ се може срести међу
младима, али она не одговара истини јер је свака опојна дрога штетна по здравље без
обзира на своја фармаколошка својства и дејство.
Зависници узимају дрогу због постојања неиздрживо јаког нагона за узимањем
и избегавањем мукотрпних болова услед појаве апстиненцијалних криза. Наркоман у
друштву живи као паразит, на рачун других. Његови интереси су везани само за дрогу
и како је и где најбрже и најлакше набавити. Родитељи и старатељи не смеју мислити
да је наркоманија појава која их се не тиче, и да је она проблем других. Ниједна
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породица није поштеђена могућности да једнога дана уђе у тај круг. Васпитање није
свемоћно, али му је моћ велика. Нема јефтине дроге, па се у потрази за новцем она
често препродаје и тако чини кривично дело.285 Као што је већ наглашено, млади који
су већ развили зависност од наркотика, дрогу узимају и да би избегли изузетно тешке
симптоме апстиненцијалне кризе која се јавља услед наглог престанка конзумирања
дроге. Психичка зависност коју дрога изазива је много тежа и дуготрајнија од физичке
зависности која настаје уградњом психоактивних супстанци у ћелијски метаболизам.
Да би се утицало на смањење наркоманије међу младима неопходно је
истражити који све чиниоци утичу да млади људи посегну за дрогом. Може се са
сигурношћу рећи да болест зависности није стицај искључиво индивидуалних
несрећних околности. Она настаје, развија се и лечи кроз интеракцију бројних
чинилаца који би се могли свести на четири основна: психоактивна супстанца,
личност, породица и друштво. Бројна истраживања су показала да не постоји
специфична психичка структура личности која би представљала предиспозицију за
болест зависности. Ипак, међу зависницима чешће се сусрећу они који су пре болести
били или упадљиво повучени, пасивни, уплашени или они изузетно бунтовни, агресивни. Могло би се рећи да је њихова заједничка карактеристика психичка незрелост.
Већина стручњака из области психологије и психијатрије ће се сложити да савремено
доба представља до сада највећи изазов очувању човековог идентитета и да је то
подручје врло проблематично, да су поремећаји идентитета све чешћи и све масовнији,
нарочито код младих људи где је понекад тешко разликовати кризу идентитета (која
није болесно стање, већ често део развоја личности) од поремећаја у овој сфери.
Питање развоја идентитета је једно од најважнијих питања дечије психологије.
Код малолетних зависника од дрога процес спознаје идентитета може бити у многоме
компромитован. У раније поменутом раду „Наркоманија код младих“ проф. Бојана
Димитријевић сасвим оправдано указује на овај проблем. Да бисмо истакли
специфичности психолошких карактеристика малолетних наркомана, овај део рада
ћемо навести „Идентитет је једна од појава чије постојање и важност јасно и дубоко
доживљавамо али нисмо у стању да то јасно изразимо речима. То је само језгро
личности које омогућава особи да доживи себе као посебну и независну личност, све-
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сну себе у континуитету, омогућава да доживи друге људе и формира свој однос према
њима. Пружа осећање унутрашњег јединства и целовитости, "удобност у сопственој
кожи". Настајање идентитета је процес који почиње рођењем и стално се обогаћује и
развија. У формирању идентитета од кључне је важности повезивање искуства
задовољства и искуства одрицања да би се постигао склад са реалношћу. Свако жели
да буде срећан и задовољан, да му буде пријатно, да буде прихваћен од других али
такође жели да буде свој, слободан, да слободно одлучује о себи. Те две тенденције су
у различитим односима током развоја и теже међусобном усклађивању. Код зависника
настаје несклад у тим тенденцијама и самим тим идентитет остаје дефектан и
поремећен. Они се зарад потребе за задовољством одричу слободе, одричу свога ја и
зато је зависност у свом екстремном, болесном облику дубоко понижавајуће искуство.
У задовољству које доноси дрога нема самопоштовања ни поштовања, нема љубави ни
саосећања. Сав психички живот особе се своди на осећање да је све лепо, лако,
пријатно, опуштено, све се доживљава на исти начин без обзира на то да ли је
ближњима добро или су тужни, пате или им треба помоћ. Зависник не може да одржи
своју реч, нико се на њега не може ослонити, не може бити одговоран - идентитет је
једноставно сломљен. Може се поставити питање која су то скретања у развоју
идентитета која су ризик за улазак у болест зависности. Млади људи у последње време
су изложени масовним ударима на идентитет: деформише се радозналост, младалачки
"новаторски" дух, поштовање хуманих вредности, храброст, блискост, усамљеност,
послушност се у потпуности одбацује јер се брка са покорношћу, неспособност за
одговорност за сопствени живот се маскира манипулативношћу, итд. Широко
распрострањена појава међу младима која је и подстицана неким облицима "култура" и
"субкултура", али и целокупним савременим начином живота је тзв. глад за сензацијама или чулна глад. То је страсна потрага за новим чулним искуствима и жудња за
физички и социјално ризичним понашањима усмереним ка необичним доживљајима.
Ова одлика је већ девијација у изградњи идентитета и представља велики ризик за
продубљивање поремећаја. Треба разликовати ову глад од здраве радозналости која
поставља границе, која садржи одговорност, нема присилу и узнемирено бежање од
самог себе у свет интензивних стимулуса. Други, озбиљнији знак поремећаја
идентитета, тесно повезан са ризиком болести зависности је осећање које се често
назива усамљеношћу или досадом, на шта се млади жале и што често наводе као повод
за пробање психоактивних супстанци. То је осећање описао један од савремених
стручњака који се бави проблемима идентитета, Салман Актар: "Осећање празнине као
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шупљине. Чудна умртвљеност унутрашњег емоционалног искуства. Осећање себе
почиње да се круни, одроњава. Присилно дружење, појаве превеликог уношења хране,
пијење алкохола, узимање дрога, импулсивни сексуални контакти, провокативно
понашање – служе као неопходна средства за "пуњење енергијом". Осећање празнине
се разликује од усамљености која је болна чежња за неким или нечим што савест не
дозвољава или је недоступно у реалности. Унутрашњи свет, иако тужан, испуњен је
сликама и живим емоцијама. Празнина, са одсуством чежње је дубоко узнемирујуће и
дехуманизујуће искуство".286 Бег од проблема у свет дрога је уствари, једно веома
дехуманизујуће и деградирајуће искуство. Навођење нешто обимнијег цитата је имало
за циљ да укаже на специфичне психолошке карактеристике младих наркомана, које
често остану непознаница правницима чак и приликом вођења кривичних поступака,
уколико суд не наложи вештачење од стране вештака неуропсихијатра, али и вештака
психолога, што се у највећем броју случајева и чини посебно када се кривични
поступак за неко кривично дело у вези са опојним дрогама води према малолетницима.
Иако се наркоманија традиционално везује за урбане средине и градске центре,
све већи број младих на селу почиње да злоупотребљава опојне дроге. Неки аутори,
проучавајући социјално-патолошке појаве код младих, истичу да је наркоманија
„урбани феномен”, доказујући ову тезу компаративним истраживањима високоурбаних
и осталих подручја. Са етиолошког становишта, индикативно је да су епидемије
наркоманских појава настајале у време ратних сукоба, великих друштвених потреса, у
периоду транзиције, радикалних промена у систему вредности и социјалних криза. Ове
појаве и процеси карактеришу друштвену сцену Србије последњих деценија, и никако
не заобилазе српско село. Село се све више отвара, ширећи своје друштвено-економске
видике и прихватајући материјалне и духовне вредности урбаног друштва. Али, са
овим променама, у село долазе и нови, девијантни трендови. У жељи да буду
„модерни” и да се уклопе у токове савременог живота, млади на селу све чешће посежу
за другом. Коришћење дроге често маскирају пијењем алкохолних пића, а алкохолним
задахом обмањују родитеље, који, према алкохолу имају знатно блажи став.

Млади на селу су не само што су конзументи, већ често и произвођачи опојних
дрога. Није реткост да млади на селу, заједно са вршњацима и ортацима по
„опредељењу за дрогу”, из градских и приградских средина, гаје одређене врсте дрога,
286

Ibidem.
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пре свега марихуану, у забитим и тешко доступним сеоским пределима, што свакако
отежава њихово откривање и процесуирање.
Имајући у виду нижи образовни статус људи који живе на селу,
необавештеност, заблуде и предрасуде у вези са наркоманијом, њени манифестни
облици могу дуго остати непрепознати. Родитељи „чудно” и променљиво понашање
деце приписују другим факторима и узроцима.287
Проблем наркоманије је у великој мери присутан и у Србији посебно имајући у
виду сиромаштво и моралну кризу која је започела с краја прошлога века. Подаци за
Србију за 2003. годину о броју конзумената наркотика (Љубичић, М.) указују да је
сваки трећи од узорком обухваћених 3111 испитаника пробао неку од дрога. Најчешће,
реч је о марихуани. Први контакт са дрогама наши млади имају са 16 година, највећи
број њих живи у Београду (40%), док је знатно мањи број конзумената марихуане из
унутрашњости (34%) и из села (16%). Треба приметити да најмлађи испитаници у
узорку (средњошколци), пробају марихуану знатно раније у поређењу са онима
старијима од 30 година. Више од половине конзумената (чак 59%) марихуану и друге
дроге узима због радозналости, 12% тако поправља расположење или тиме решава
проблем психичке напетости, а 11% то чини како се не би издвајали из друштва.
Породице конзумената су у више од половине случајева оптерећене алкохолизмом
очева и/или мајки, као и породичним конфликтима. Такође, наведена студија је
потврдила да млади у Србији, поред марихуане користе и неке друге наркотике:
екстази (у 9% случајева), хашиш (7% њих), лепак (5%), док кокаин, хероин и ЛСД
конзумира око 2% испитаника. Намеће се закључак да млађе генерације почињу
конзумирати/пробају

наркотике

на

ранијем

узрасту,

као

и

да

нагињу

политоксикоманији.288 Политоксикоманија (истовремено узимање више различитих
психоактивних супстанци) има посебно штетно дејство на организам младих који су
још увек у фази психофизичког сазревања и формирања личности.

Наведени подаци о распрострањености наркоманије међу младима, сасвим су
довољан аларм целокупном друштву да се преко својих институција активније
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ангажује у сузбијању ове негативне појаве. Наркоманија не погађа само зависника, већ
можда још и теже погађа његову породицу и најближе сроднике, који често тихо пате и
умиру гледајући како њихови најмлађи полако, али сигурно пропадају. Највећа
опасност наркоманије је управо у томе што она полако узима свој данак, доводећи до
психичког и физичког пропадања младих људи, па и до њихове смрти, што свакако
погађа коначно и друштво у целини слабећи његове развојне потенцијале. Имајући све
то у виду, друштво има огромну, рекло би се, цивилизацијску обавезу да овом злу
стане на пут, пре свега кроз развијање ефикасних и делотворних механизама за
превенцију наркоманије код младих, а онима који су дубоко огрезли у зависност
омогући правовремено, ефикасно и хумано лечење како би се постигао максимални
степен њиховог излечења и највећи могући ниво ресоцијализације.

Мишљења смо да употреба дроге и алкохола олакшава доношење одлуке
малолетника да изврши неко кривично дело. Малолетни наркомани, слично као и
пунолетни наркомани, имају посебан социјални статус, који многи аутори описују као
„субкултурно урањање“. Тако, многе малолетне убице свој чин правдају субкултурном
изолацијом, која им је онемогућила уобичајен друштвени живот, па су се осећали
изоловани и препустили су се вршењу убиства из освете, потреби да скрену пажњу на
себе или набавци средстава за нову количину дроге. При том за свој статус оптужују
околину, а свој злочин правдају зависношћу од дроге.289

Када се има у виду све наведно, сасвим се поуздано може закључити да
зависност од дроге има карактер околности која доприноси доношењу одлуке да
малолетник изврши неко од кривичних дела како би дошао до нове количине дроге.
Тада се може говорити о зависности од дроге као услову који у битном доприноси
извршењу кривичних дела.290 Истина, у пракси је могуће да малолетник изврши неко
289

Сличан став заступа у проф. др Миомира Костић у својој докторској дисертацији „Деца убице“ када
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дело које је у закону означено као кривично дело у стању акутне интоксикације и тада
би се могло говорити да је зависност од дрога узрок оваквог чина, али тада се намеће
један други правни проблем. У стању акутне интоксикације дрогама способност
учиниоца да схвати значај свог дела и управља својим поступцима може бити битно
смањена, па и искључена. У овом другом случају, по слову закона, нема ни кривице на
страни учиниоца, па последично ни кривичног дела. Ипак, овакво становиште српског
законодавца ни у ком случају не негира потребу активног и перманентног деловања
свих друштвених стрултура у борби против наркоманије међу малолетницима, имајући
у виду све негативне последице које она изазива међу најмлађима. Уништавајући
здравље младих, дрога отежава и чини неизвесном и њихову будућност. Друштво у
коме су наркоманија и остале токсикоманије готово свакодневна појава нема сигурну
будућност, нити може рачунати на просперитет, те се у борби против наркоманије,
поред активних и ефикасних програма лечења, превенција намеће као кључан фактор и
неопходна активност, коју треба стално и доследно спроводити.

1.4.2.9. Проституција
Проституција је постоји од најранијих периода развоја људског друштва. Чини
се да са правом носи епитет „најстаријег заната на свету“. Проституција се састоји у
вршењу недопуштених сексуалних односа лица женског пола на комерцијалној основи
тј. на основу продавања свога тела и случајног и узгредног сусрета, са лицима са
којима ступају у те односе, које карактерише осећај равнодушности. То је женска
проституција. Поред ње постоји у специфичној форми и мушка проституција.291
Мушка проституција је у неким земљама знатно раширена, мада је због скривености
веома тешко доћи до јасне представе о њеној распрострањености.292
Истиче се да је проституција једна од најстаријих појава социјалне патологије,
да је одувек представљала један од озбиљних социјалних проблема, који се испољавао
у историјским специфичностима. Она се нарочито развила у великим градовима у
периоду колонизације, и, касније индустријализације у току прошлог века и првих
деценија нашег века (XIX и почетак XX века, прим. аут.), када је дошло до масовних
Србије, која истина већ доста дуго егзистира у налазима и мишљењима вештака чиме би се допринело
бољем описивању могућности учиниоца да схвати значај свог дела и управља својим поступцима, што је
уједно основни и најчешћи задатак судско-психијатријских вештака у кривично-правној области.
291
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292
Ibidem.

242

миграција из села у градове, у којима су постојали лоши стамбени, комунални и други
социјални услови живота. Већ данас она је раширена на свим континентима, нарочито
у великим градовима на западу, где испољава и одређене еколошке карактеристике. У
тим градовима постоје посебне четврти и уже локације, са тзв. „црвеном лампом“, у
којима су сконцентрисане проститутке. (...) Касније са развојем аутомобилске
индустрије проституција се „преноси на точкове“ („моторизована проституција“), а
данас је она добила понегде нове организационе форме широког акционог радијуса на
основу коришћења савремених техничких комуникационих и других средстава. 293
Иако проституција у свим друштвима представља озбиљан социјални проблем,
она није била у свим друштвима и свим историјским епохама једнако третирана. У
старом и средњем веку била је нарочито толерисана. То је био случај посебно са тзв.
религиозном проституцијом. У старој Грчкој, где су се проституцији могли одавати
само робиње, она се налазила у рукама држава. Према неким подацима Солон је
организовао у своје доба јавне куће (диктирон) под контролом државе, у којима су
биле откупљене робиње (диктеријаде) из разних земаља, а од добијених прихода он је
подигао посебан храм богињи проституције. Диктеријаде су представљале најнижу
класу проститутки. Средњу класу су чиниле свирачице на флаути, које су ишле од куће
до куће и изазивале наклоност мушкараца. Највишу и најсклупљу класу представљале
су тзв. „хетере“, које су у ствари биле пре метресе него проститутке. Оне су имале
велики утицај у земљи јер су одржавале односе са најугледнијим људима-филозофима,
државницима и др. Јавне куће (lupanorium) је такође познавао и толерисао Рим.
Касније, у позном средњем веку и нарочито у новом веку, почиње да опада та
толерантност према проституцији посебно у протестантским земљама. У XVIII веку
настаје период оштрог санкционисања и покушаја искорењавања проституције. Она се
није јављала увек у истим облицима и испољавала је низ специфичности у различитим
историјским епохама. Главни типови проституције који се помињу у криминолошкој
литератури су: религиозна, ритуална, компензациона, ситуациона и професионална. 294
Овим типовима проситуције треба додати и неке њене савремене облике као што су
„јахтинг проституција“ и „call girls“ (девојке на позив).
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Типологија проституције наведена према, Милутиновић, М., op.cit, стр. 372.
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Религиозна проституција се односи на девојке и жене које одређено време или
доживотно обављају „службе“ при неком храму. То су тзв. свете блуднице. Ова врста
проституције се јављала у ранијем периоду у неким областима Средоземног мора, у
Малој Азији, западној Африци и јужној Италији, где је свака жена барем једном у
животу морала да буде „проститутка“.
Ритуална проституција се састоји у вршењу првих сексуалних односа од стране
удатих жена у облику јавног ритуала, у коме учествује више лица, што је повезано са
примитивним схватањима. Према неким изворима, Тибетанци су у доба Марка Пола
наговарали своје кћери да најпре ступају у сексуалне односе са пролазницима, а после
тога оне су се нормално удавале.295 За разлику од ритуалне, компензациона
проституција се јавља као својеврсни облик компензације за недостатак сексуалне
нежности, осећања или разумевања у браку.
Супституциона проституција представља вршење сексуалних односа са
проституткама уместо са својим женама. Она се најчешће јавља у случајевима дуже
одвојености мушкараца од својих жена или када на одређеном простору у одређено
време има знатно више мушкараца у односу на жене. По представницима
функционалистичке теорије овај вид проституције има и позитивне последице јер
апсорбује вишак сексуалне енергије у друштву и тиме појединце одвлачи од других
облика девијантног понашања. Наравно, овакво схватање је било излагано оштрој
критици појединих криминолога. Осим ове, постоје и бројне друге поделе
проституције.
Професионална проституција представља савремени облик проституције у
правом смислу те речи. Сви остали овде наведени облици проституције немају
елементе професионалзма.
Са организовањем проституције кроз деловање тзв. „јавних кућа“, „салона за
масажу“ и „агенција за пословну пратњу“ повезана је и класификација проститутки. У
криминолошкој литератури помиње се подела на: малолетнице, потенцијалне
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проститутке, аматерке, млађе професионалке, „теренске раднице“, уличарке, ислужене
проститутке, колгерле.296
Постоји и подела проституције према томе на ком нивоу се одвија на
проституцију ниског нивоа-уличну проституцију, средњег и

високог нивоа.

Проституција ниског нивоа-улична проституција представља трговину сексуалношћу у
коју је инвестиран најмањи капитал и која, самим тим, доноси мали профит пошто јој
је тржишна вредност ниска. Проституција средњег нивоа разликује се од уличне пре
свега по мањој видљивости. У њу је уложен извесни капитал, постоји одређени степен
организованости и тежња да се повећа добит. Проституција високог нивоа представља
ону трговину сексуалношћу која доноси највећу добит, у коју је уложен највећи
капитал, а добро је организована и готово неприметна.297
Када се говори о узроцима проституције, мора се имати у виду сва
комплексност ове друштвене појаве. Реч је о истим оним узроцима и условима који
доводе до појаве криминалитета. У ранијем периоду се сматрало да проститутке
потичу из нижих друштвених слојева и да је сиромаштво један од значајних фактора
који доприносе појави проституције. Међутим, савремено доба је у многоме оповргло
ову хипотезу јер се проституција јавља и међу вишим друштвеним слојевима и у
богатијим земљама. Остали фактори који у значајној мери утичу на појаву
проституције су: несређени и нарушени породични односи, родоскрвљење, прељуба у
ранијим годинама, сексуално злостављање у раном детињству и младости,
лакомисленост, жеља за раскошним животом без рада, утицај већ формираних
проститутки на младе девојке, подвођење, као и разни фактори који се тичу личности и
услова живота младих проститутки.
Психолози истичу да проститутке најчешће пате од комплекса ниже вредности,
да тај негативан осећај желе да превазиђу управо кроз бављење проституцијом, да
испољавају нижи ниво интелигенције- мада има и супротних мишљења према којма
већина проститутки има нормалан ниво интелигенције и нормопсихички су
структуисане личности.
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Бављење проституцијом, као облик личне девијације, може имати веома
озбиљне последице по здравље жена које се њоме баве. Статистички говорећи,
популације сексуалних радника имале су и имају већу учесталост појаве инфекција
ХИВ-ом а посебно сексуално преносивим болестима у односу на остале групе људи.
Једнострано посматрано, ризично понашање и низак ниво свести о неопходности
употребе презерватива (како сод стране клијената, тако и од стране сексуалних
радника) главни су узроци оваквих података. Међутим, посебно у прошлости, а мањим
делом и данас, због социјалне стигме везане за проституцију, овај слој људи је неретко
добијао медицински неетичку и неадекватну здравствену заштиту, чиме је ефективно
изопштен и отуђен од националних система здравствене заштите. Осим дуготрајних
последица на однос према здравственим институцијама, оваква ситуација је често
водила повишеном степену морбидитета услед неадекватно лечених инфекција.
Међутим, почетком 90-тих година прошлог века, са супранационалним
здравственим организацијама и невладиним сектором као иницијаторима и главним
носиоцима пројеката за заштиту здравља сексуалних радника, почиње интензиван рад
на превенцији као и поновном успостављању поверења између сексуалних радника и
здравства.

Овакви

пројекти

обухватају

едукацију,

саветовање,

дистрибуцију

презерватива, а веома често и пружање примарне здравствене заштите на терену.
Ефекти оваквих акција су ретко видљиви краткорочно, али је, посебно у развијеним
земљама, приметан позитиван тренд у овом смислу. Неке од најчешћих сексуално
преносивих инфекција уочених код сексуалних радника јесу гонореја, хламидија,
гљивичне инфекције и стања изазвана хуманим папилома вирусом и ХИВ-ом.
Савремене државе теже да проституцију боље контролишу, како са
здравственог, тако и криминолошког аспекта и зато је у многим земљама проституција
легализована. Али и приходи од пореза су такође битан елеменат у размишљању о
легализацији проституције. У неким државама бављење проституцијом је легална
делатност, док је у другим инкриминисано као кривично дело или пркршај. Негативна
карактеристика инкриминације проституције у Србији је што се кажњавају
проститутке за прекршај, док „клијенти“ остају ван сфере кажњивости, што има
изузетно негативне реперкусије на њено сузбијање из разлога што на тржишту
проститутки делује закон понуде и тражње јер се женско тело третира као роба.
Кажњавање клијената би допринело ефикаснијој борби против ове неморалне и
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антидруштвене појаве. Због своје друштвене опасности савремене државе су, свака на
свој начин, желеле да регулишу проституцију. То се најчешће чинило у два правца.
Присталице легализације проституције наводе да сузбијање проституције кроз њену
инкриминацију доводи до повећања тајне проституције- слично хазардерским играма,
да би се у случају легализације проституције „сексуалним радницима“ обезбедила
одговарајућа здравствена заштита, а осим тога држава би кроз фискалне приходе могла
да обезбеди значајна финансијска средства. Сви ови разлози су и довели до
легализације проституције у појединим земљама.
С друге стране, противници легализације проституције истичу да би она довела
до ширења, аморалности у друштву, да прописи о обавезним периодичним
здравственим прегледима стигматизују жене, крше њихову аутономију и да
проституцију као друштвену појаву треба сузбијати управо кроз њену инкриминацију,
било прекршајноправним било кривичноправним нормама. Већина земаља у свету
данас проституцију инкриминише као прекршај или кривично дело. У наставку рада ће
бити изложена законска решења релевантна за регулисање проституције у појединим
европским и ваневропским земљама.
У Бугарској је проституција забрањена, али често толерисана од стране
полиције. У овој балканској земљи је 1989.

године било 3149 регистрованих

проститутки, да би се 2007. године њихов број скоро двоструко увећао. Почетком
2007. године почело се дискутовати о томе, да ли да се проституција потпуно забрани,
или би је требало ограничити правним оквирима.
Проституција у Данској је дозвољена и прихваћена у друштву, као што је случај
и у осталим скандинавским земљама. Али проститутке не смеју да се издржавају само
новцем стеченим радом на тај начин, већ морају доказати и приходе стечене радом
изван проституције.
Пошто Грчка има прилично либералан законодавни систем, правни прописи су
слични онима у Немачкој, Швајцарској и Холандији. Све проститутке се морају
прописно регистровати и вршити редовне здравствене прегледе.
У Републици Ирској је пружање сексуалних услуга за новац законом строго
забрањено, па представља, како за кориснике услуга, тако и за проститутке, кривично
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дело. Свакако, проституција постоји у даблинском подземљу. Контакти са
муштеријама успостављају се углавном у пабовима.
У Бразилу је проституција легална и распрострањена, међутим, забрањено је
"трећем лицу" да из проституције стиче добит.
На Тајланду је проституција забрањена, али се забрана доста игнорише па се
нуде услуге на многим местима, директно или индиректно. Дечија проституција на
Тајланду је такође распрострањена, али ухваћени конзументи треба да рачунају на
дугогодишње затворске казне.298
Као што је већ речено, у Србији бављење проституцијом представља прекршај,
али посредовање у вршењу проституције и подвођење лица представљају кривична
дела. Тако чл. 183. КЗ је прописано да ко подведе малолетно лице ради вршења
обљубе, са њом изједначеног чина или друге полне радње, казниће се затвором од
једне до осам година и новчаном казном. Ко омогућава вршење обљубе, са њом
изједначеног чина или друге полне радње са малолетним лицем, казниће се затвором
од шест месеци до пет година и новчаном казном. Реч је о кривичном делу подвођење
и омогућавање вршења полног односа. Такође, и инкриминација кривичног дела
посредовање у вршењу проституције има за циљ сузбијање ове негативне друштвене
појаве. Наиме чл. 184. КЗ је прописано да ко наводи или подстиче другог на
проституцију или учествује у предаји неког лица другоме ради вршења проституције
или ко путем средстава јавног информисања и других сличних средстава пропагира
или рекламира проституцију, казниће се затвором од шест месеци до пет година и
новчаном казном. Ако је дело из става 1. овог члана извршено према малолетном лицу,
учинилац ће се казнити затвором од једне до десет година и новчаном казном.
Законодавац је прописивањем кумулативно казне затвора и новчане казне за наведена
кривична дела посредно указао и на њихову велику друштвену опасност и тежину, што
се мора имати у виду приликом креирања мера за сузбијање проституције.
Као негативна друштвена појава проституција је повезана са разним
криминалним активностима. Постоји опште прихваћено становиште да проституција
испољава посебан криминогени утицај, независно од тога да ли је она у појединим
298
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земљама забрањена или не. Са проституцијом су нарочито повезане крађе, убиства са
сексуалним мотивима, силовања, прељубе, подвођења, разне перверзије и нека слична
патолошка понашања. Та веза је изразита са забрањеном проституцијом, која посебно
привлачи лица која су умешана у многа кривична дела.299 Сем тога и саме проститутке
се често јављају као извршиоци бројних кривичних дела. Нека од њих су: поткрадање
својих муштерија, крађе, кријумчарење опојних дрога, шпијунажа итд. Оне се
посвећују и разним другим криминалним активностима којима допуњују своје
приходе.300 Проституција је у вези и са различитим другим тешким облицима
криминалитета. Као што је већ речено, ту се посебно издваја трговина људима у циљу
сексуалне експлоатације. Ова кривична дела најчешће превазилазе границе једне
државе, што им даје додатни криминолошки и криминално политички значај.

Са

аспекта

друштвене

опасности

посебно

се

издваја

малолетничка

проституција. Када је реч о овом облику проституције, њу најчешће карактерише
принудност, будући да се малолетнице за бављење овом незаконитом делатношћу
најчешће регрутују из нижих друштвених слојева. Често су малолетнице жртве
трговине људима и сексуалног насиља од стране својих подводача. Принудно бављење
проституцијом оставља низ штетних последица на психичко и здравствено стање
малолетница. Полне болести, телесне повреде, депресија, усамљеност, секундарна
виктимизација, разне сексуалне девијације, суицидалне идеје, покушаји и суициди
само су неке од тих негативних последица.

Нажалост, последњих година малолетничка проституција је у порасту у свету,
али и код нас. Иако нема значајније правилности, одређена предделинквентна
понашања попут бежања из школе и куће, ситне крађе, скитничење, као и зависност од
алкохола и опојних дрога могу указати да је код одређених особа повећан ризик за
бављење проституцијом.

Као што је већ наглашено, малолетничка проституција је у веома присутна и у
нашој земљи. Новински ступци су често препуни текстова о сексуалном злостављању и
искоришћавању деце и малолетника. Иза често сензационалистичких наслова се крије
тужна истина о распрострањености ове појаве у српским градовима. Тако, у
299
300

Милутиновић, М., op.cit, стр. 375.
R.G.Golver, Criminology, New York, 1956, p.51.

249

престоници, махом у "салонима за масажу" нуде се „услуге“ и деце од 11 до 14 година.
У последњих 10 година, евидентирано око 1.500 особа, жена и мушкараца који се одају
проституцији. Најчешће су у питању деца узраста од 11 до 14 година и млађи
малолетници од 14 до 16 година, што указује да се последњих година, старосна
граница особа које се одају проституцији, на жалост, спустила испод 16 година. Деца и
малолетници који се одају проституцији, најчешће потичу из дисфункционалних и
многочланих породица које живе у лошим егзистенцијалним и материјалним условима.
Такође, реч је и о деци и младима који живе са једним родитељем или су одбачени од
родитеља.
У последње време међу децом и малолетницама, са развојем и све већом
доступношћу информационих технологија, све је присутнија тзв. „Интернет
проституција.“

Резултати

недавног

истраживања

агенције

"Инфологистик"

о

проституцији међу школском децом, више су него шокантни. Наиме, по њима, на
десетине ученица седмог и осмог разреда из урбаних средина, пре свега из Новог Сада
и Београда, бави се веб - проституцијом и на тај начин зарађује новац. На овај начин,
где је за "стари занат" потребна само веб камера и компјутер, има и девојчица из
сеоских средина или чак оних, које су напуниле једва 10 година!
Виртуелни контакти малолетница преко веб камера су честа појава на
порнографским сајтовима. Старосна граница се с годинама драстично смањила, тако да
девојчице које своје тело продају порно-сајтовима ради ситне зараде, то почињу да
раде већ од десет година. Новац који малолетнице на овај начин зараде зависи од броја
улазака на њену веб страницу, као и времена које корисник на њој проведе.301
Из свега наведеног произилази да је проституција велики здравствени правни и
друштвени проблем. Да би се она сузбила требало би инсистирати на доследној
примени законских инкриминација и ефикасном процесуирању и кажњавању
починилаца кривичних дела у вези са њом. Ипак, као што је већ раније истакнуто,
требало би размислити и о увођењу прекршајне одговорности „клијената“, слично како
је то уређено и када је реч о проституткама. По позитивним законским решењима
садржаним у Закону о јавном реду и миру, клијенти су ван сфере прекршајноправне
301
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одговорности, што свакако не доприноси ефикасном сузбијању проституције. У
проституцији тело пружаоца услуга је „роба“, па ако се смањи „тражња“ за том
„робом“ смањиће се последично и „понуда“ односно „продаја“. Тиме би се, по нашем
мишљењу, de lege ferendе, допринело сузбијању проституције. Такође, посебна пажња
би се морала посветити развијању центара и служби за помоћ жртвама трговине
људима у циљу сексуалне експлоатације, што је нарочито од значаја када је реч о
малолетничкој проституцији, имајући у виду све штетне последице које бављење њоме
оставља на психофизички развој малолетника.
1.4.2.10. Коцкање
Коцкање је једна од најстаријих и врло распрострањених људских активности,
која се састоји у игри за новац или друге вредности на основу одређених правила у
форми клађења у жељи да се нешто добије ни за шта или много за мало. 302 Основни
елементи игара на срећу су алеаторност и срећа. Коцкање је истовремено и игра и
девијантно понашање. Коцкање као игра има за циљ пре свега забаву као и задовољење
психолошких и социјалних потреба и тада оно нема девијантни карактер. Овде спадају
различити облици игара на срећу од коцкарских машина, рулета, па све до спортске
прогнозе. То су легализовани облици клађења и сами по себи не представљају
девијантно понашање. Економска добит за државу и појединца од игара на срећу се не
сме заборавити, па је сигурно и то утицало на њихову легализацију.
Игре на срећу су карактеристичне по томе што у њима учествује већи број лица
и свима њима се пружа могућност стицања добити, али она не зависи од вештине,
умећа и знања, већ од среће или неког другог будућег и неизвесног догађаја. У
тренутку када коцкање престане да буде игра и забава, постане организована
професионална делатност и страст и самим тим избегне друштеној контроли, постаје
друштвено опасно и девијантно понашање. Карактеристика коцкања по којој се оно
разликује од других девијантних понашања јесте да је оно истовремено и занимање и
страст.
Коцкање је врло мало проучавано у криминолошкој литератури. И док се стално
воде расправе у научној и стручној јавности треба ли га легализовати или не, правих
криминолошких истраживања о овој девијантној појави готово и да нема. У постојећој
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литератури наводе се извесне процене о распрострањености коцкања по којима је
распрострањеност коцкања огромна јер у коцкању, било да је оно легализовано или
забрањено, учествују милиони људи различитог узраста и занимања. Статистички
подаци о обиму правно забрањеног коцкања (кривичних дела или прекршаја) дају само
приближну слику распрострањености ове појаве. Иако научних процена о томе нема,
стварни обим правно забрањеног коцкања много је већи, него што се то, на основу
статитистичких показатеља може претпоставити.303
У савременим друштвима коцкање се развило у великим градским срединама
највише због динамичности и анонимности градског живота. Постоје различити
облици неорганизованог и организованог коцкања, често се оно одвија у приватним
становима и кућама због чега се јако тешко открива. Коцкање је у том случају у вези и
са проституцијом и другим девијантним појавама у друштву. Са појавом и све већим
коришћењем Интернета, појавило се и тзв. „online betting“. Ово је врло једноставан и
брз начин клађења, али врло неизвестан и правно нерегулисан, па је због тога врло
неизвесно да ли ће учесници коцкања на овај начин нешто и добити.
Коцкање доводи до многобројних негативних последица: занемарује се лична,
породична и друштвена одговорност, доводи до деградације личности, будући да се на
коцкање троше велика новчана средства, оно у великој мери угрожава и породични
буџет. Коцкање је уско повезано и са криминалитетом. Тако је у већини земаља на
свету коцкање у виду занимања и професионалне делатности предвиђено као кривично
дело. Кривични законик Републике Србије предвиђа кривично дело неовлашћено
организовање игара на срећу. Ко без одобрења надлежног органа приређује игре на
срећу, казниће се новчаном казном или затвором до две године. Организатор игре на
срећу или учесник у игри из става 1. овог члана који се послужи обманом, казниће се
затвором од три месеца до пет година. Средства намењена или употребљена за
извршење дела из ст. 1. и 2. овог члана, као и новац и други предмети који служе у
игри на срећу, одузеће се (чл.352.КЗ). Као што се из цитираног члана може закључити
овде је законодавац предвидео и обавезно изрицање мере безбедности одузимање
предмета, што је у функцији спречавања даљег бављења ово делатношћу.
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Да би дошли до великих новчаних средстава коцкари најчешће врше имовинска
кривична дела попут крађа, уцена и превара. Посебну категорију коцкара чине
„коцкари варалице“ који коцкање и с њим повезано варање и преваре третирају као
своју професију. Као облик организованог криминалитета, посебно се издвајају
„коцкарски синдикати“ који се пород организовањем коцкарских игара, баве и
намештањем спортских такмичења што је кривичним законодавством Србије тј.
његовим изменама из 2012. године предвиђено као кривично дело „договарање исхода
такмичења“ (чл.208б. КЗ).304

Коцкање је најуочљивије на местима где се окупља већи број људи било
добровољно или против своје воље: касарне, интернати, бродови на дугим пловидбама
итд. Важно је напоменути да је личност коцкара јако сложена. Основне карактеристике
личности коцкара су: нестабилност и поводљивост. Слично алкохоличару и коцкар
постаје роб коцкања, без могућности да се коцкања ослободи. Добитак стимулише
коцкаре да наставе игру, похлепа их тера да стално ризикују, нада их тера да започну
игру и ризикују упркос губитку. Да би могли да играју коцкари запостављају обавезе
према породици и друштвеној средини и орјентишу се на круг саиграча.305 На тај начин
се ствара специфична поткултура коцкара, чије су норме у потпуности одређене
коцкањем.

Коцкање је у различитим облицима посебно присутно међу младима и у нашој
земљи. Према проценама у Србији се бар једном коцкало чак 80% тинејџера.
Илустрације ради, преносимо исповест једног малолетног коцкакра објављену у
дневном листу „Новости“. “Креће се из забаве. Кладионица, “воћкице”, покер апарати
и за финиш - “вртешка”. А када дођете до рулета, дотакли сте дно. Ја сам за последњих
годину дана изгубио 11.000 евра. Лоше ми је кад се сетим. Горак осмех и тон искусног
коцкара не могу да сакрију чињеницу да Ђ. В. има свега 22 године. Први тикет у
кладионици уплатио је са 14, а убрзо је постао редовна муштерија. Играо сам на мале
суме из забаве, али временом све чешће - прича док чека да почне терапија у Дневној
болници за лечење нехемијских зависности у Драјзеровој улици. - Нисам то
доживљаво као проблем. Почео сам и да зарађујем. Играјући фудбал то сам могао себи
да приуштим. После четири године кладионичарског стажа први пут је сео за
304
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електронски рулет. Док то прича, очи му за тренутак зацакле, а глас задрхти од
узбуђења. Неописив је осећај када први пут добијеш неку озбиљну лову. Моћ.
Испуњеност. Чини ти се, земљаче, да си краљ света. Постао сам опседнут рулетом.
Дешавало се да се пробудим усред ноћи и не могу да издржим - позовем такси и
одвезем се у коцкарницу. Све више времена посвећивао сам коцки, а све мање
пријатељима, девојкама и породици. Кад год ми се неко обрати, ја сам му одговарао да
смара. Понекад би помислио да има проблем. Да је постао коцкар. Али, то га није
мучило. Забринуо се када је почео да прави дугове. Изгубио сам осећај за вредност
новца. Губио сам за вече и по 400 евра, а изгледало ми је као да је у питању 400 динара.
Када сам “пукао” на рулету покушао сам да се вадим на кладионици. Уложио сам 400
евра на победу Манчестер ситија. Водили су 1:0, али су пред крај примили гол. Нема
горег осећаја него када схватите да сте све изгубили. Упао сам у проблеме, задужио се
код зеленаша. Уз помоћ родитеља, Ђ. В. је успео да се извуче из дугова, а на наговор
мајке кренуо је на лечење. Три месеца није играо рулет. Више од месец дана није
крочио у кладионицу.”306 Сасвим је јасно да многи малолетници зависни од коцкања
немају прилике нити довољно воље и мотива да се подвргну лечењу, што представља
посебни друштвени проблем.

Заштита малолетника од коцкања као девијантне појаве се у Србији постиже и
одређеним репресивним мерама садржаним у нормама прекршајног карактера, пре
свега у Закону о јавном реду и миру.307 Тако чл. 8. поменутог закона је прописано да ће
се казнити новчаном казном до 20.000 динара или казном затвора до 60 дана онај ко се
коцка или уступа просторије ради коцкања казниће се новчаном казном до 20.000
динара или казном затвора до 60 дана. Такође, ко се коцка са малолетним лицем или
уступа просторије или на други начин омогућава коцкање малолетном лицу - казниће
се казном затвора до 60 дана. Иако су одредбе о новчаној казни валоризоване посебним
законом, сматрамо да су оне ипак недовољне да се младима пружи ефикасна заштита
од коцкања, те би требало размотрити повећање износа новчаних казни приликом неке
од следећих измена поменутог закона.
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Постоје различити типови коцкара. Истраживања су показала да постоје три
типа зависника од коцке:
I тип играча је весељак
Код њега је коцка вид забаве. Задовољство, узбуђење и понекад победа чине
особу да се осећа пријатно и срећно у игри. Губици остану у дозвољеним границама. За
поразе окривљују: „они који деле“, „лош дан“ или „машину која се покварила“. Играчи
који осећају кривицу што су изгубили новац, објашњавају речима: „звезде ми нису
биле наклоњене“, „да нису били довољно концентрисани“ или „да нису носили праву
одећу“.
II тип играча је плашљивац
Овај тип позајмљује новац за игру. Потреба да поврати новац је изузртно
велика, а победа неопходна. Коцкање постаје доминантна мисао. Особа избегава
обавезе на послу, школи, а односи у породици или са пријатељима постају слабији и
све ређи. Али још увек постоји чврст став да проблема нема и да ће све бити у реду.
III тип играча је очајник
Очајника коцкање потпуно окупира. Он прекида све социјалне контакте и креће
се у кругу пријатеља који су повезани коцком. Овај тип увиђа да ситуација постаје све
гора и гора, али ништа не може да уради. Они који успеју да престану са коцком у том
периоду често имају психичке проблеме, као што су: умор, главобоља, несаница и
проблеми у исхрани. Такође се јавља осећање кривице, досада, анксиозност или
депресија.308
За превенцију коцкања код младих посебно је значајно развити ефикасне
програме који би имали за циљ истицање свих штетних последица које овај порок носи
са собом и јачање капацитета младих да се њој супроставе и одупру.
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Да би оваквих примера коцкара међу младима било што мање у будућности
неопходно је преузимати активне друштвене, мере пре свега на подизању свести
младих о штетности коцкања и других игара на срећу.

1.4.2.11. Скитња, беспосличење и просјачење
Скитничење, беспосличење и просјачење представљају делинквентна понашања
у ширем смислу. Наиме, иако нису инкриминисана у кривичном законодавству, ове
појаве су у уској вези са криминалитетом.

Скитничење представља озбиљану негативну појаву, која је уско повезана са
криминалитетом и другим социопатолошким појавама. Оно је било стални друштвени
проблем, како због свог антисоцијалног карактера тако и због сталне експанзије.
Друштво се на свим ступњевима свог развоја среће са овим проблемом, који је у
суштини увек остајао исти само је мењао своје појавне облике.

Још у старом и средњем веку скитња је представљала непресушно врело, из кога
су се регрутовали разни криминални елементи. Томе су највише допринели крсташки
ратови, остављајући иза себе гомилу скитница и просјака. Скитња се највише развила у
доба раног капитализма, паралено са процесом општих структуралних трансформација
друштва.309 У старом веку друштво је оштро санкционисало скитњу. Оно није
показивало готово никакву бригу према скитницама. Овакав став друштва је био често
извор великих психичких ломова и криза, па и самоубистава међу скитницама. У
средњем веку, друштво је пак у много већој мери толерисало скитњу, чак су поједине
категорије скитница вршиле неке јавне службе (нпр. војничку службу). Нови век
доноси у односу на скитњу елементе и старог и средњег века.

Скитницу карактерише и лутање, али то није његово битно својство. Ако би
тако било, скитницама би припадала и многа друга лица која лутају из места у место.
Осим тога, скитнице могу понекад бити и стално насељене, што је претежно случај са
градском скитњом. У психолошком смислу сматра се да су скитнице људи без чврсте
воље, са девијантном структуром личности, па их многи сматрају и асоцијалним
личностима.
309

Слично схватање заступа Милутиновић М., op.cit, стр.379.
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Скитничење само по себи не представља кривично дело, већ прекршај против
јавног реда и мира. Поред тога што је негативна социо-патолошка појава, оно делује и
као снажан криминогени фактор. Под скитничењем се подразумева често и
перманентно мењање места боравка, без икаквог оправдања и мотива да се оствари
друштвено користан циљ и опредељење. Људи, појединци и групе које се одају
скитничењу из различитих разлога мењају своје место боравка, одајући се социјалној
патологији живљења, често врше и друге прекршаје, кривична дела и уопште,
кажњива, забрањена понашања.310

Посебан проблем друштвени проблем и криминолошки феномен представљају
„деца са улице“. Реч је о особама које су суштински депривиране од породичне бриге и
заштите и изложене различитим облицима злостављања, занемаривања и експлоатације
чак и убиствима од стране „одреда за чишћење“, које унајмљују локални моћници или
полиција.311

У развијеним државама, попут САД, као и у земљама Европске уније, бројне
објављене монографије и други научни радови о бескућницима, њиховим породицама
и о деци са улице указују и на обавезу подизања свести о овој друштвеној појави и код
нас.312

Владе савремених држава, бројне невладине организације широм света и друге
институције усмеравају своју пажњу на децу са улице, тј. децу бескућнике, али и поред
тога обим њихове популације расте много брже и у много већој мери него што је
официјелни криминално-политички утицај на превенију ове појаве. 313 У томе и лежи
неопходност шире друштвене акције усмерене ка њеној превенцији и сузбијању,
односно налажење алтернативних решења како би се деца са склонила са улица и
омогућили им се бољи услови за живот и развој.
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Јовашевић Д., Лексикон кривичног права, Службени гласник, Београд, 2006, стр. 670.
Street children, http://en.wikipedia.org/wiki/Street_child, приступ 08.11.2012.
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Узроци скитничења најчешће остају скривени и на први поглед су претежно
ендогеног карактера, па друштвени контекст и значај његовог испољавања остаје
недовољно истражен. Без обзира на то, скитничење се може довести у везу и са
сиромаштвом, лошим социо-економским статусом деце и њихових породица, који
представљају, како је то већ речено, макросоцијалне, дакле, егзогене факторе
малолетничке делинквенције.

Беспосличење је такав стил живота код кога лице нема намеру да се бави
никаквим креативним, нити сврсисходним послом или радом. Слично као и
скитничење и беспосличење не представља кривично дело, али може да делује као
значајан криминогени фактор.

Просјачење је, такође, врста прекршаја против јавног реда и мира. И оно може
да представља снажан криминогени фактор који погодује стварању и јачању
криминалитета уопште. Овај прекршај се своди на тражење милостиње од другог или
других лица у новцу или каквој другој имовинској користи.

Просјаци су лица која стално траже новац и друга материјална добра без
пружања противуслуге. „Успех“ у просјачењу зависи од многих околности- од броја
пролазника, од изабраног времена и места за прошњу, од спремности пролазника да
поклањају новац, од начина мољакања и притиска на пролазнике и низа других
околности, које се индентификују са срећом.314

Према Д. Јовашевићу постоје две врсте лица која се баве просјачењем. То су:

1. лица са инвалидитетом и болесна лица која због својих физичких и
психичких недостатака нису у стању да привређују, те емоционслно
делују на људе тражећи милостињу;
2. социјални паразити који су способни за рад и привређивање, али су се
одали негативном, социјалнопатолошком начину живота, делујући на

314

Милутиновић, М.,op.cit., стр. 380-381.
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свест и емоције људи чиме изазивају самилост, сажаљење, тражећи
доброчинство.

Посебан облик просјачења се испољава у ангажовању деце и тек рођених беба
које треба да још јаче, интензивније делују на емоције људи изазивајући код њих
сажаљење и самилост ради прибављања имовинских добара, у првом реду новца. 315

У нашем праву скитничење и просјачење представљају прекршаје против јавног
реда и мира. Тако чл. 12. Закона о јавном реду и миру је прописано да ко просјачењем
или скитничањем, или непристојним, дрским и безобзирним понашањем угрожава
спокојство грађана или ремети јавни ред и мир - казниће се новчаном казном до 20.000
динара или казном затвора до 30 дана. Такође, ко организује просјачење или ко се
затекне да просјачи у групи - казниће се новчаном казном до 30.000 динара или казном
затвора до 60 дана.316

Скитња, беспосличење и просјачење представљају антисоцијалне облике
понашања који се не могу изједначити са криминалитетом, иако скитнице и просјаци
често и врше различита кривична дела. Ради се о појавама које имају врло сложену
етиологију и посебно су штетне када је реч о младима уопште. Прихватајући скитњу и
прошњу као доминантни модел живота и понашања, они се све више удаљавају од
позитивних друштвених активности, што их временом доводи на маргине друштвеног
живота, одакле се врло лако може склизнути у криминалитет. Зато су ове две
антисоцијалне појаве, као што је већ речено, уско повезане са криминалитетом иако
саме по себи не представљају криминалитет.

Данашњица у којој је сиромаштво сасвим уобичајена појава је довела и до тога
да се скитном, бесполичењем и просјачењем баве и млади, што представља велики не
само правни, већ и друштвени проблем. Узроке тога треба, осим у сиромаштву,
315

Јовашевић Д., op.cit., стр.604, 605.
Новчане казне за прекршаје одређене Законом о јавном реду и миру измењене су Законом о
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тражити и у свеопштој кризи морала у којој рад и ред нису више врховне вредности и
начини стицања средстава за живот и угледа у друштву. Често се управо код овог
облика делинквентног понашања младих најочигледније види утицај породице и
долази до појаве „криминогеног породичног огњишта“. Тежећи да побегну са руба
сиромаштва многе породице нагоне своје најмлађе чланове на вршење ових прекршаја.
Неретко се дешава да малолетници који се баве прошњом буду и физички кажњавани
од стране родитеља уколико на крају „радног“ дана родитељима не донесу тражену
своту новца или какву другу имовинску вредност. То код ових младих људи ствара
свест о неминовности прошње, као јединог начина за стицање основних средстава за
егзистенцију. Иако скитња, беспосличење и просјачење не представљају кривична
дела, односно нису инкриминисана кривичним законодавством, ова понашања могу да
представљају аларм за касније вршење кривичних дела, посебно ако се као
прекршиоци јављају малолетници. Најчешће се ове особе јављају касније као
извршиоци имовинских кривичних дела, у првом реду тешких облика крађа и
разбојништва, али и неких других кривичних дела попут кривичних дела против јавног
реда и мира.

У овом делу рада је посебно истактнут посредни утицај социјалних фактора на
малолетничку делинквенцију путем промена које они остварују на психу малолетника.
То се посебно односи на део макросоцијалних фактора (рат, економска криза и сл.), али
и на микросоцијалне факторе (породица и односи у њој). На тај начин је остварена веза
утицаја социјалних и индивидуалних фактора малолетничке делинквенције што само
још једном потврђује комплексност посматране појаве и неопходност њеног дубљег
изучавања. Због изузетне друштвене опасности које ова противправна понашања носе
са собом, друштво и све социјалне структуре имају повећану одговорност и обавезу
преузимања активних мера на сузбијању ових појава нарочито у популацији младих.

1.4.3. Ендогена етиологија малолетничке делинквенције

Криминалитет није само масовна друштвена појава, већ и индивидуална појава,
акт појединца супротан правним и моралним нормама које важе у једном друштву.
Криминално понашање је повезано са карактеристикама личности извршилаца
кривичних дела који заједно чине ендогену етиологију криминалитета. Личност
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малолетног делинквента има своје особености које проистичу из чињенице да се она
још увек налази у периоду развоја и да није у потпуности оформљена. Проучавање
личности малолетних делинквената је изузетно сложено јер оно захтева садејство
знања из више наука: психологије, педагогије, права, психијатрије, социологије итд.
Чини се да се управо код проучавања ендогених фактора најлакше уочава сва
конплексност малолетничке делинквенције као друштвене појаве.317

У оквиру проучавања ендогене етиологије поставља се основно питање зашто
при деловању истих егзогених чинилаца само неки појединци испољавају криминално
понашање, односно да ли постоји криминална личност. Психолози нису успели да
одговоре на ово питање пре свега из разлога што се личност човека састоји од много
варијабли чије деловање још увек није сасвим испитано. Најприхватљивије је
становиште је оно по коме су делинквенти и неделинквенти у основи исте грађе и да се
они разликују више по односима појединих особина личности него по самим
особинама. Једноставније речено, не постоји посебан психолошки тип личности
малолетника са делинквентним понашањем који би испољавао неке особине које се не
могу срести у популацији неделинквентних малолетника.

Човекова личност је предмет проучавања многих научних дисциплина, попут
филозофије, криминологије, психологије медицине и др. Иако не постоји јединствена
дефиниција личности, нити њено општеприхваћено одређење са аспекта проучавања
ендогене етиологије криминалитета малолетника потребно је проучити поједине
психолошке карактеристике малолетника пре и после „преласка на дело“ како би се у
сваком конкретном случају откриле конкретне особине личности које су довеле до
извршења кривичног дела. То је велики задатак који се намеће пред савремену
психологију и криминологију и многе друге науке и научне дисциплине које изучавају
човекову личност.
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Ендогену етиологију малолетничке делинквенције чине они криминогени
фактори који су везани за личност малолетних делинквената. За целокупно и потпуно
расветљавање питања узрочности малолетничке делинквенције неопходно је испитати
и деловање ендогених (унутрашњих) криминолошких фактора, међу којима се посебно
издвајају: интелигенција, темперамент, карактер, емоције, склоности и навике и
ставови и схватања малолетних делинквената, о чему ће посебно бити речи у наставку
рада.

1.4.3.1. Интелигенција
Од

свих

психолошких

фактора

интелигенција

има

највећи

значај

у

криминогенези. У психолошкој теорији постоје различите дефиниције интелигенције.
Најприхватљивија је она по којој се интелигенција дефинише као способност
сналажења путем мишљења у новим ситуацијама, односно као способност решавања
проблема путем мишљења. Код интелигентних радњи до изражаја долази способност
одвајања битног од небитног као основни предуслов постизања адекватног решења
проблема. Развој интелигенције прати развој целокупне личности и одвија се у
неколико фаза. Сматра се да интелектуално сазревање достиже свој најбржи успон у
временском раздобљу од рођења до десете године, или неколико месеци касније, као и
да после овога периода, брзина интелектуалног сазревања постаје приметно
успоренија. Како интелектуално сазревање после десете године постаје успореније и
како то успореније сазревање траје до после деветнаесте године, сматра се да тада
престаје даље сазревање.318 Оцена психичких способности које чине интелигенцију се
најчешће врши путем тестова. На тај начин се добија специфична величинакоефицијент интелигенције (IQ) чија вредност означава развијеност интелектуалних
функција. IQ се израчунава по следећој формули:

IQ= умни узраст испитаника/календарски узраст испитаника x 100.

Степен интелигенције је у великој мери наследан, али на испољавање
биолошких основа интелигенције у великој мери утичу и средина и породичне
прилике. Да би се лакше изразиле интелектуалне способности конкретног испитаника,
конституисане су раличите скале према коефицијенту интелигенције. Најчешће се
318

Хајдуковић, Ч., op.cit., стр.88.
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користи Бине-Симонова скала према којој су коефицијенти интелигенције разврстане у
неколико група:


испод 25 > идиотија;



25 – 50 > имбецилност;



50 – 70 > дебилност;



70 – 80 > граница менталне заосталости;



80 – 90 > исподпросечна интелигенција;



90 – 110 > просек;



110 – 120 > особе високе интелегенције;



120 – 140 > особе изузетно обдарене;



више од 140 > генијалне личности

Постоје различита схватања о односу интелигенције и делинквентног
понашања. Према једном схватању интелигенција не утиче на делинквентно
понашање. Према другом схватању ниво интелигенције стоји у обрнутој сразмери са
делинквентним понашањем, па је свако слабоумно лице потенцијални делинквент.
Слабоумно лице је ограничено у логичном мишљењу и закључивању, лако се одлучује
на криминално понашање и тешко се одвикава од таквог понашања. Каснија
истраживања су, међутим, показала да низак ниво интелигенције није одлучујући
фактор за испољавање делинквентног понашања. Код малолетних делинквената,
међутим, низак ниво интелигенције представља значајан фактор њиховог криминалног
понашања, али није пресудан ни одлучујући. Ниска интелигенција чак може утицати и
да се смањи мотивација за извршавање кривичних дела. То значи да није доказан
трајан однос између интелигенције и криминалитета и да се одређене правилности
могу сагледавати само посматрањем степена интелигенције и појединих врста
криминалне активности. Због свега тога не може се извести правило да су малолетници
ниже интелигенције склонији вршењу кривичних дела у односу на друге малолетнике
иако је у криминологији било покушаја да се то и емпиријски докаже (сетимо се
истраживања брачног пара Глук).
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Теорија интелигенције је настала из концепције о „слабоумном делинквенту“.
Она је заснована на наслеђивању менталне инфериорности која се временски
поклопила са развојем психолошког тестирања што је довело до њене још веће
експанзије. По Годаровој теорији свако слабоумно лице је потенцијални делинквент.
Истраживање које је он спровео је показало да је код већине делинквената
интелигенција на нивоу дедета узраста 10-12 година. Иако је утицај интелигенције и
когнетивних способности на свако, па и делинквентно понашање малолетника, не
може ни оспорити ни умањити, никако се не може прихватити постулат ове теорије да
нижа интелигенција и отежан когнитивни развој малолетника нужно доводи до
делинквентног понашања.319

Ако

се

пак

посматра

феноменологија

кривичних

дела

кроз

призму

интелигенције, уочава се да лица са нижом интелигенцијом најчешће врше кривична
дела против имовине, против полне слободе и ситне крађе, а лица са већим IQ-ом врше
знатно сложенија кривична дела (фалсификовање, кривична дела белог оковратника,
организовање злочиначког удружења итд), која се због своје комплексности теже и
откривају. Иако су недостаци ове теорије неоспорни и на њих су се најоштрије
освртали социолошки оријентисани криминолози, утицај интелигенције не може се ни
оспорити,

нити

занемарити,

у разматрању

ендогених

фактора

криминалног

понашања.320 Савремено поимање интелигенције истиче да је треба посматрати у
интеракцији са осталим криминогеним факторима.

1.4.3.2. Темперамент и особине темперамента
Темперамент је врло стабилна склоност ка одређеним типовима емотивних
испољавања и расположења. Многи верују да се стабилност темперамента може

319

„Иако су многа истраживања настојала потврдити постојање узрочне везе између ниске
интелигенције и криминалитета, тај однос прије да јест привидан. Исто тако веза између криминалитета
и интелигенције значајно опада ако се добро контролирају други фактори. Разлог такве привидне
узрочне везе могу бити утјецаји антецедентних варијабли које утјечу на узрочну повезаност
криминалитета и интелигенције, утјецаји интервенирајућих варијабли или утјецаји других варијабли“,
„Интелигенција и криминалитет“, доступно на
http://www.inteligencija.net/2009/09/kriminalitetetimoloski-pojam.html , приступ 31.07.2013. године
320
Димитријевић Б., Личност малолетних делинквената, Годишњак за психологију, бр.4-5, 2006, стр.
207-222.
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објаснити јаком генетском основом.321 Због тога се сматра да су особине темперамента
сваког појединца у великој мери одређене наслеђем. Зато је темперамент уствари,
начин на који људи реагују на стимулусе из спољашњег света и из свог интрапсхичког
живота.
У психолошкој теорији постоје бројне класификације темперамента. Најстарија
потиче од Херодота (460-377. године п.н.е.) и Галена (око 130-200. године н.е.). По тој
класификацији постоје четири основна типа темперамента: колеринчни, сангвинични,
меланхолични и флегматични. Колерична особа има претежно непријатна, али врло
јака осећања, која се брзо мењају и отворено испољавају. Таква особа често долази у
сукоб са околином. Сангвиник је претежно ведра и оптимистична особа, осећања јој се
брзо смењују и отворено се испољавају. Интензитет осећања је слабији него код
колерика. Меланхолик има јака и тмурна осећања која се споро мењају и остају
скривена за околину. Таква особа је обично повучена и веома забринута. Флегматик је
апатична особа чија се осећања споро мењају и мало испољавају. Његове реакције су
споре, ретке и слабе.322 Врло се ретко срећу чисти типови темперамената. Већина људи
испољавају црте две или више наведених врста.

Овој подели темперамената одговара и Ајзенково учење о личности и њеној
структури. Овај психолог сматра да се као јединице структуре личности могу
разликовати независне црте екстроверзије-интроверзије и неуротицизма. Црта
екстраверзије-интроверзије манифестује се у индивидуалним разликама у истрајности,
ригидности, стидљивости, социјабилности и др. Неуротицизам је емоционална
нестабилност која се изражава у забринутости, поремећајима сна, претераном
емоционалном реаговању и тешкоћи да се поврати унутрашњи мир после неке
емотивне провокације. Пошто су ове две црте независне њиховим укрштањем се
добијају четири типа личности. Емоционално нестабилан екстраверт би одговарао
колерику. Емоционално стабилан екстраверт би одговарао сангвинику. Са друге
стране, емоционално стабилан интроверт који је миран, контролисан, поуздан, пасиван,
најсличнији је флегматику, а емоционално нестабилан интроверт који је који је крут,
песимистичан резервисан, несоцијабилан највише одговара меланхолику. Ова подела
има велики значај и код проучавања криминалитета, па се тако екстроверти најчешће
321
322

Жиропађа Љ., Увод у психологију, Чигоја штампа, Београд, 2007., стр.180.
Херодотова подела темперамената дата према Жиропађа Љ., op.cit.ibidem.
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повезују са извршењем кривичних дела против живота и тела која карактерише
импулсивност и бруталност (тешка убиства, разбојништва итд), док се интроверти,
због изразите склоности ка песимистичном начину размишљања, доводе у везу више са
асоцијалним него са антисоцијалним понашањем (попут самоубиства). Темперамент
дакле, може у великој мери да обликује и друштвено опасне и противправне
активности људи. Овај утицај је посебно уочљив када је реч о малолетницима јер су
њихове активности често под већим утицајем афективног, него интелектуалног дела
личности.323

Мада је интересовање за опис и објашњење индивидуалних разлика у
темпераментима област са веома другом традицијом, пуна сагласност у вези са неким
суштинским питањима није на видику. Три кључна питања око којих у данашњој
психологији није остварен консензус- да ли је разлике између темперамената најбоље
описати полазећи од идеје о посебним класама, категорија односно типовима, или
полазна тачка описа треба да садржи идеју о континираној димензији; затим да ли
треба трагати за великим бројем црта темперамента или за мањим бројем међусобно
повезаних својстава емотивне природе личности и коначно, да ли се карактеристике
темперамента развијају и мењају током развоја појединца.324 Од одговора на ова
питања у великој мери зависи и став о утицају темперамента на противдруштвена
понашања, па самим тим и на малолетничку делинквенцију.

1.4.3.3. Карактер малолетних делинквената
Карактер је скуп свих психичких особина које одликују једну личност и дају
печат целокупном његовом понашању. Сем ове дефиниције постоје и друга одређења
карактера: под карактером се означавају вољне или когнитивне особине човека, као
што су упорност, одлучност, доследност у понашању, иницијативност и сл., а под
карактерним особинама се подразумевају такве особине које показују карактеристично
понашање појединца с обзиром на моралне принципе и морална схватања одређеног
друштва, попут поштења, несебичности, скромности и савесности.

323

Темперамент одређује начин на који људи реагују у стресним ситуацијама. Видети више: Belsky, J.,
Rovine, M., Temperament and attachment security in the strange situation: An empirical rapprochement. Child
Dev, 58(3),1987, pp.787-95.
324
Жиропађа Љ., op.cit., стр.182.
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У психолошкој и криминолошкој литератури често се среће Ротова дефиниција
карактера. Он карактер дефинише као интегрисани систем особина, које омогућавају
појединцу да поступа на релативно доследан начин у односу на принципе појединог
друштва и оне углавном имају етички карактер. Међутим, испољавање карактерних
особина захтева савлађивање одређених себичних тенденција и одрицање од
задовољења неких себичних мотива. Због тога се у карактеру огледају и одређене
конативне (вољне) особине личности. Због тога у психолошкој литератури постоји
подела на добар и лош, чврст и слаб карактер. Добар карактер има особа која поседује
моралне особине, а лош онај код кога такве особине нису присутне. С друге стране,
чврст карактер постоји код човека који, поред моралних особина, поседује енергичност
и упорност у понашању. Слаб карактер поседује особа која има моралне особине, али
нема одлучности да их примени.325

Карактерне особине се формирају претежно под утицајем средине, па се сматра
да он представља слику неке личности у очима других, односно да он одражава став
који неке особе имају према одређеној личности.

Преко карактера долазе до изражаја ставови, интереси и друге динамичке
особине човека. Једна иста карактерна особина може бити социјално прихватљива или
неприхватљива у зависности од ситуације у којој се манифестује. Тако, упорност може
бити оцењена као позитивна особина ако је усмерена ка остваривању одређеног
позитивног циља, док упорност у вршењу кривичних дела представља квалификаторну
околност, која у криминолошком и кривичноправном смислу представља поврат и
утиче на одмеравање врсте и висине казне извршиоцима кривичних дела.

Карактер и карактерне особине могу бити повезане и са криминалним
понашањем. На основу криминолошких истраживања уочено је да криминалце
одликују поједине карактерне особине: примитивизам, егоизам, егоцентричност,
малициозност, ригидност, агресивност, изопаченост и настраност.326
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Константиновић-Вилић, С., Николић-Ристановић, В., Костић.М., op.cit, стр. 417.
Подела и карактеристике карактерних особина дата према Константиновић-Вилић, С., НиколићРистановић, В., Костић.М., op.cit, стр. 418.
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Примитивну особу одликује низак културни ниво, недостатак васпитања,
непоштовање етичких и других друштвених норми. Примитивизам се најчешће
испољавања код вршења крвних деликата, посебно убистава због нетрпељивости,
мржње или освете.

Егоизам се манифестује као свесна, спонтана и стална, бескрупулозна тежња за
стицањем материјалних вредности и као тежња да се сопствене потребе, мотиви и
други лични интерси, без обзира на њихове вредности, стављају изнад туђих. Егоисти
своје потребе стављају изнад потреба других и односе са другим људима посматрају
искључиво кроз призму својих потреба и интереса. Егоизам постоји код већине
малолетних делинквената. Они се најчешће сукобљавају са особама које имају
супротне интересе у односу на њихове, али и са особама сличних карактерних особина.

Егоцентричност је уско повезана са егоизмом. Састоји се у прецењивању својих
особина, стављању својих преокупација изнад потреба других. Ова особина се може
појавити код делинквената, па и оних малолетних, код вршења кривичних дела против
живота и тела, када долазе до изражаја и нетрпељивост и нетолерантност учиниоца
која се најчешће исказује према жртви.

Малициозност се испољава кроз тражење мана, недостатака и грешака код
других да би се они неосновано критиковали, оговарали или оптуживали. Малициозне
особе су пакосне, подмукле, подозриве и злобне. Према другим особама ове особе су
без осећања, просто не умеју да воле или жале.

Ригидност се испољава кроз отпорност према захтевима за промену понашања.
Често се среће код малолетних делинквената, као активан или пасиван отпор напорима
средине да се њихово понашање коригује. Такође, ова особина се среће код
рецидивиста, што отежава њихову ресоцијализацију.

Агресивност је одлика карактера великог броја малолетних делинквената.
Испољава се нарочито код кривичних дела са елементима насиља: крвних и сексуалних
деликата. Агресивност је углавном управљена према лицима са којима се малолетни
делинквенти налазе у конфликту. Најчешће је реч о родитељима, друговима,
наставницима и другим лицима из њиховог ужег и ширег окружења. Агресивним
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нападима се напада на живот и тело других лица без стварног разлога и повода или је
реч о бурној реакцији на мале, готово безначајне поводе.

Осим

наведених

карактеристика

у

структури

личности

малолетних

делинквената издвајају се и следеће особине:

1. Тешкоће успостављања идентитета. Конфузни су око тога ко су и шта желе.
Несигурни су у свој идентитети немају јасну представу о томе каква особа желе
да буду. Због недостатка јасних циљева и планова за будућност, њихове
активности су нефокусиране.
2. Self-девалуација – Незадовољни су својом представом о себи и отворено
испољавају осећања ниже вредности. Они у себи налазе мало тога што
заслужује дивљење и страхују да неће успети да остваре све своје тежње.
3. Неприхватање тела – Карактерише их изражено незадовољство слабостима и
одступањима које уочавају у свом физичком сазревању и телесним променама.
Изразито су незадовољни сопственом физичком привлачношћу и утиском који
остављају у друштву.
4. Сексуална нелагодност – Сексуалне мисли и осећања збуњују ове младе и стога
их сматрају непожељним. Узнемирени су својим импулсима и често се плаше да
изразе своју сексуалност. Они су или преокупирани или у конфликту са својом
сексуалном улогом.
5. Вршњачка несигурност – Доживљај да их вршњаци одбацију ствара
узнемиреност и тугу. Жељни одобравања својих вршњака, али неуспешни у
добијању истог, многи ће се вероватно повући и постати још изолованији или се
некритично конформирати групним захтевима.
6. Социјална неосетљивост – Карактерише их индиферентност према добробити
других. Спреми су да пређу преко туђих права да би остварили своје циљеве.
Недостаје им емпатија и показују мало интересовања за успостављање топлих,
личних односа.
7. Породични несклад – Узнемирава их напетост и конфликтни односи у
породици. Код њих преовлађује уопштено осећање удаљености од родитеља и
они не налазе извор подршке у породици. У зависности од личних
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карактеристика, ови проблеми могу се одразити кроз одбацивање родитеља или
адолесцентни бунт.327
За разлику од темперамента који је у великој мери наследан, карактерне
особине углавном настају под утицајем средине. Због тога је сасвим оправдано рећи
да је каракер слика једног човека у очима других.

На крају овог кратког излагања о карактерним особинама малолетних
делинквената треба истаћи да, као и друге психичке особине, тако и карактер и
карактерне особине, не могу деловати као узрочни фактор криминалног понашања.
Ипак, неке од овде наведених негативних карактерних особина, које се често срећу код
младих особа са делинквентним

понашањем, могу створити погодне услове за

испољавање различитих форми криминалних понашања, те их треба посматрати у
склопу деловања других егзогених и ендогених криминалних фактора који узрокују
малолетничку делинквенцију.

1.4.3.4. Малолетни делинквенти и емоције
Пре разматрања утицаја емоција на малолетничку делинквенцију, било би јако
корисно подсетити се бројних дефиниција адолесценције, које на најбољи и
најпотпунији начин одсликавају све њене специфичности. Ово из разлога јер бројна
одређења адолесценције у први план истичу и развој афективитета младих особа у
овом посебном периоду развоју њихове личности. Адолесценција је критични период
развоја личности који се подједнако манифестује на биолошком, психолошком и
социјалном подручју интегрисања личности. То је период који почиње после пубертета
и означава крај детињства и почетак формирања одрасле личности. Адолесценција није
ни детињство ни одраслост, већ један interegnum, између детињства и одраслости.328
Биолошки, адолесценција представља завршну фазу физиолошког раста коју
карактерише развој секундарних сексуалних особина до потпуне физичке зрелости.
Психолошки, адолесценција значи развој способности апстрактног мишљења и
дефинитивног психолошког формирања личности до потпуне зрелости на сексуалном
и професионалном плану. Социолошки, адолесценција је период интензивног
327

Јанковић, Б., Персоналне карактеристике јувенилних делинквената у оквиру правне регулативе,
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припремања за преузимање социјалних одговорности и завршава се потпуним
уклапањем личности у друштвене норме зависно од друштва у коме се личност
формирала.329

Човеков психички живот није само под директном контролом разума, већ је у
великој мери, обојен и другим психичким доживљајима. Међу њима значајно место
припада компонентама емоционалности, као личних психичких доживљаја објективног
света и збивања у организму. Емоције су један од основних елемената афективног
живота човека и представљају субјективни одраз објективне стварности.

Већ из овог почетног одређења емоција јасно се може закључити да емоције у
великој мери утичу на живот људи јер човек није само рационално, већ је и осећајно
биће. Свака људска делатност је под мањим или већим утицајем различитих осећања.

Утицај осећања на активност људи је релативно лако одредити када је реч о
позитивним социјалним интеракцијама и просоцијалним активностима уопште. Тако,
избором пријатеља или супружника углавном руководе емоције љубави, симпатије или
привлачности, специфична врста љубави-родитељска љубав је у основи односа између
родитеља и деце.

С друге стране, утицај емоција на криминалитет и друге облике девијантних
понашања знатно је теже сагледати пре свега из разлога што на њих утиче читав низ
психо-социјалних фактора, те није нимало једноставно изоловати дејство афективног
живота на криминалитет, већ деловање емоција треба тумачити у дијалектичком
јединству са осталим криминогеним факторима. Проблем утицаја афективитета на
криминалитет посебно се усложњава када је реч о малолетним учиниоцима кривичних
дела, пре свега, због њихових био-психо-социјалних карактеристика, али и због значаја
самих емоција за психички живот малолетника уопште.

Развој емоција, као једне компонената афективитета је од посебне важности у
структуисању личности малолетника, како неделинквентних, тако и оних који
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испољавају неки од облика делинквентног понашања. Зато је изузетно важно добро
познавање развоја емоција и емоционалности, који пролази кроз неколико фаза.330

Прву фазу представља емоционалност у најранијем детињству. Из свакодневног
живота је познато да су у дечијем периоду емоције врло интензивне, краткотрајне и
пролазне. У овом, најранијем периоду развоја дечије емоционалности посебно је
изражена потреба детета за заштитом јер је дете најзавосније од родитеља, пре свега од
мајке.

Након овог периода утицај породичних и социјалних фактора на развој емоција
постаје све израженији. У развој и сазревање личности на емоционалном плану се све
више уплићу и биолошки фактори (физички раст, промене у сфери полног живота и
сл).

У адолесцентном периоду се још више развија потреба за сигурношћу.
Потенциран је осећај припадности групи и шири се опсег социјалних комуникација.
Ове карактеристике периода адолесценције су посебно значајне јер се малолетници
управо и удружују у малолетничке групе и банде да би кроз заједничко делинквентно
понашање задовољили потребу припадања групи која је у овом развојном периоду
посебно изражена. Код малолетника се често уочава и несклад и амбивалентан однос
између нових и нараслих социјалних, полних и других потреба са једне стране и још
увек присутне несигурности и непотпуно формираног индентитета и моралних норми с
друге стране. Ове околности понекад стварају емоционалну преосетљивост,
недоследност, осећај несигурности, страх пред новим изазовима, што све може има
утицај на појаву малолетничке делинквенције.331 Резултат емоционалног сазревања
личности треба да буде формирање емоционално зреле личности која је у стању да
адекватно сагледава себе саму и свет око себе.
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Ако потпун развој личности изостане, тада је реч о емоционално незрелој
личности. Ова незрелост се може манифестовати у више облика односно типова
личности.332

А) Пасивно-зависни тип углавном испољава инертност и незаинтересованост за
догађаје око себе као и изразиту емоционалну несамосталност. Реакције су често
незреле уз осећање беспомоћности и стално им је потребна подршка, а притом не
предузимају ништа да осећање непријатности самостално разреше и ослободе га се.
Б) Пасивно-агресивни тип одликује непредузимљивост, одсуство сваке
иницијативе и незадовољство које сами не могу да разреше с једне стране и опортуни и
негативни однос према покушајима околине да им се пружи помоћ и подршка с друге
стране. Овакав однос и осећања се обично манифестују кроз тврдоглавост,
немотивисану љутњу и бес, пасивни или активни негативизам што све може да
резултира и агресивним понашањем.
В) Агресивни тип личности је склон агресивном и деструктивном понашању у
социјалној средини, те ове личности испољавају велики степен друштвене опасности.
Одликује их емоционална раздражљивост, нестабилност, лабилност, а често се
провокативно понашају што доводи до тога да и средина има изразито негативан став
према њима, чиме се стварају предуслови за даље криминално понашање.
Постоји и нешто другачија типологија личности. Према истраживању које су
1997. године спровели Горан Кнежевић и Лепосава Крон на узорку од 181 младог
преступника, узраста 15-21 године (којима је као малолетницима изречена нека од
санкција за кривична дела предвиђена кривичним законима Србије или Југославије),
добијена су, применом батерије КОН (Момировић, Волф и Џамоња, 1992) три типа
личности. Тип 1 (N=85) који се састоји од испитаника са, условно речено, конативно
најздравијом структуром личности; тип 2 (N=38) који чини група конативно
најдисфункционалнијих, најагресивнијих и најекстравертнијих субјеката са изразито
отежаном контролом импулса; тип 3 (N=58) који представља групу испитаника који су
високо когнитивно дезорганизовани и са ниском примарном агресивношћу.333
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Када се говори о емоцијама у уопште о психичком развоју адолесцената, треба
истаћи да овај изузетно дуг период живота може са собом донети и низ поремећаја који
могу условити и појаву делинквентног понашања код адолесцената. Нормални
психолошки развој доноси понекад проблеме и осцилације. Када те измене психолошке
структуре личности адолесцената у значајнијој мери одступају од нормалног, реч је о
психолошким поремећајима у адолесценцији. Према времену настанка ови поремећаји
се могу разврстати у две категорије: поремећаји који настају пре почетка
адолесценције, а испољавају се у њој и поремећаји који настају у адолесцентном
периоду са трајањем за време адолесценције или након њеног окончања. Ова подела је
значајна и за судску праксу јер између осталог утиче на предлагање одређених мера
безбедности обавезног лечења адолесцената и умањења њихове опасности по околину.

У поремећаје које настају пре почетка адолесцентног периода сврставају се
душевне заосталости различитог степена изражености (лака, умерена, тешка и дубока
душевна

заосталост),

психозе

настале

у

дечијем

периоду,

дечији

аутизам,

хиперкинетизам и др. И у самом периоду асолесценције могу настати неки психички
поремећаји који су карактеристични за овај развојни период. Они се могу груписати у
четири групе:

1. Поремећај

идентитета

карактеришу

значајне

субјективне

сметње

адолесцената које настају као резултат немогућности малолетника да
усклади разне аспекте своје личности и обједини их у складну целину.
Основни феномен који доминира је осећање страха, а може се испољити и
као емоционални немир, стрепња, осећање неизвесности, депресија и сл. Код
овог поремећаја нису ретке ни злоупотребе дрога и алкохола што му даје
изразити криминолошки значај. Може се јавити као криза интимности, криза
зависности, криза рада и стваралаштва и сметње у доживљавању времена.
2. Поремећај полног идентитета се карактерише немогућности прихватања
свог полног идентитета и родне улоге без обзира на нормални биолошки
развој уз изразит страх и немир што може довести до суицидних покушаја,
поремећаја сна, усамљености, па и депресије.
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3. Адолесцентна криза је пролазни психолошки поремећај који настаје
услед немогућности адекватног разрешавања нових или већ постојећих
конфликата. Страх је готово увек пратећи феномен овог поремећаја који
може условити и агресивно и друго друштвено опасно понашање. Ова криза
се може манифестовати и у изразитој патњи за родитељима или сасвим
супротно, доношењу важних животних одлука без претходног промишљања,
како би створили лажну слику о својој самосталности и независности.
4.

Специфична радна или академска инхибиција је такође један од

поремећаја који се може јавити у касној адолесценцији у чијој основи лежи
немогућност да се одговори нараслим академским или радним обавезама и
поред

уредног

интелектуалног

развоја

и

очуваних

интелектуалних

способности и раније постигнутих успеха. Поремећај се одликује изразитим
страхом,

патњом

депресивним

расположењем.

Понекад

постоји

и

специфични страх од испита уз немогућност концентрације и неспособност
за креативни рад.334

Наведени поремећаји у адолесценцији могу да се испоље и кроз постојање
специфичних емоција које најчешће доводе до

асоцијалног и антисоцијалног

понашања са елементима агресивног понашања малолетника и доведу до извршења
кривичних дела са елементима насиља и јако тешким последицама што оправдава
њихово проучавање у раду овакве врсте.
Будући да агресија сама по себи може имати велики криминогени потенцијал,
може се закључити да највећи криминолошки значај имају пасивно-агресивни и
агресивни тип личности, те овим личностима треба посветити посебну пажњу и
пружити психолошку (а уколико је потребно и психијатријску) помоћ нарочито ако је
реч о малолетним делинквентима, имајући у виду све изнете специфичности
малолетства као развојног доба.
Бројна кривична дела малолетници могу да изврше у стању афекта, што овим
стањима даје не само судско-психијатријски, већ и криминолошки значај. Због тога је

334

Класификација психичких поремећаја у адолесценцији цитирана према Ћирић, З., Димитријевић
Б.,op.cit.,стр.110-111.
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важно анализирати и дејство афеката на делинквентно понашање младих и узроке
њиховог испољавања.335

Афекти су интензивна стања осећања праћена телесним и изражајним
променама. Афекти имају и своје карактеристике међу којима се као најважније
издвајају: релативно кратко трајање, велики интензитет и буран ток, манифестне
телесне и изражајне промене. Међутим, афективна стања могу мењати и друге
психичке функције што у значајној мери утиче на смањење способности схатања дела
и управљања својим способностима. У стању афекта настају и бројне телесне измене
попут промене у области моторике, измене у говору и мимици, промене секреције и
вазомоторике. Значајна су и дејства афеката на психичке функције. Посебно се издваја
дејство на свест (код афекта беса и страха свест може бити у мањој или већој мери
компромитована), што даље може да се испољи и кроз компромитацију мисаоног
процеса и способности расуђивања, вољно-мотивационих процеса и осталих
психичких функција.336

Као што је познато, адолесценти испољавају тежњу за самосталношћу. Она их
често води у конфликте са некадашњим ауторитетима (родитељима, наставницима). И
без нарочите емпиријске потврде, сасвим је јасно да су ови сукоби на релацији
адолесцент-ауторитети саставни део одрастања иако су често праћени афективним
реакцијама малолетника. Међутим, ако они прерасту у физичке сукобе и поприме
друге тешке облике, онда је реч о делинквентном понашању које изискује већу пажњу
шире заједнице, па и репресивно деловање.337 Важно је истаћи да емоције никада нису
узрок малолетниче делинквенције, већ могу представљати услов испољавања
делинквентног понашања.
Малолетништво је период у коме долази не само до анатомско-биолошких
промена, већ и до психо-социјалног сазревања малолетника. Као гранични период
између детињства и одраслог доба оно носи низ специфичности. Бурне афективне

335

О узроцима коморбидитета између понашања и афективних поремећаја видети више Fergusson, D.M.,
Lynskey, M.T., Horwood, L.J., Origins of comorbidity between conduct and affective disorders. J Am Acad
Child Adolesc Psychiatry, 1996, 35(4): pp.,451-460.
336
Слично код Ћирић, З., Димитријевић Б., op.cit.,2009.
337
Више о емоционалном статусу малолетних делинквената видети Мирић, Ф., Компоненте афеката у
структури личности малолетника са делинквентним понашањем, Темида, Београд, Виктимолошко
друштво Србије и „Прометеј“, 2011, Год.14, бр.3, 2011, стр. 79-91
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реакције, потреба за припадањем вршњачкој и другим социјалним групама и с тим у
вези, немогућност да се прихвате све те велике промене које су у суштини нормалане и
део су одрастања, само су део карактеристика адолесценције. Када се свему томе дода
и емотивна нестабилност и врло честа недоследност и амбиваленција у испољавању
емоција, јасно је зашто је овај период погодан за развој како делинквентног, тако и
криминалног понашања, које је, нажалост, последњих година у порасту и код нас и у
свету.
Упркос чињеници да су поједина емоционална својства карактеристична црта
личности појединих извршилаца кривичних дела (емоционална лабилност, незрелост,
напетост, афективне сметње и сл.), извршиоци кривичних дела се у већини случајева не
разликују много од неделинквената у погледу емоција. Због тога се закључује да
емотивни поремећаји не могу да имају значај узрока криминалног понашања, већ само
доприносе јављању криминалног понашања. Ово тим пре, како тврди Милутиновић,
што се емоционални поремећаји јављају често као последица извршених кривичних
дела и других антисоцијалних/асоцијалних понашања.338

Постоје и мишљења да је малолетничка делинквенција уско повезана са
емоционалним карактеристикама малолетника.

Ови

ставови у основи

имају

емоционалну нестабилност, раздражљивост, осећај одбачености и узнемиреност коју
често испољавају малолетни делинквенти. Особе чијим психичким животом
доминирају ове емоције имају тешкоће у прилагођавању свог понашања моралним и
правним нормама што неретко доводи и до криминалног понашања. Има криминолога
који сматрају да емоционална напетост представља узрок делинквентног понашања
омладине. И ментални поремећај може представљати један од узрока криминалних
активности. Бежећи од реалности овакве особе се повлаче у себе и свој свет који сами
стварају на темељу својих поремећаја. Овај својеврсни бег од стварности је посебно
опасан када је реч о малолетницима. По нашем мишљењу, прво становиште је много
исправније јер емоције само доприносе испољавању делинквентних тежњи које већ
постоје у структури личности неке особе.

Као што је већ речено, малолетни делинквенти могу да испоље и повећану
агресивност, што се тумачи поремећајем равнотеже између раздражености и
338

Константиновић-Вилић,С., Николић-Ристановић, В., op.cit., стр.343.
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инхибиција при чему је раздраженост неупоредиво израженија. Из правосудне праксе и
криминолошке литературе познато је да малолетни делинквенти најчешће врше
кривична дела против имовине што се у основи може објаснити и поремећајем
регулаторних механизама личности. За разлику од делинквената, структура личности
неделинквената је стабилна и процес формирања личности се завршава негде око
петнаесте године живота. Проучавање утицаја емоционалног статуса малолетника на
криминално понашање је знатно отежано чињеницом да многа кривична дела
малолетници врше делујући у групи. Предвиђање понашања малолетних криминалних
група је много теже него када је реч о криминалних група одраслих баш због изразите
емоционалне нестабилности и непредвидљивости малолетних делинквената и њиховог
понашања.

Често се о криминалном понашању малолетника говори и као о наученом.
Међутим, то учење не мора да буде последица пуког имитирања, већ и смањених
могућности индивидуе да се одупре негативним утицајима средине. Такво понашања
може бити и последица недовољно развијених контролних механизама саме личности.
Тако се долази на терен утицаја различитих психосоцијалних чинилаца на
малолетничку делинквенцију. Код неких малолетних делинквената се на основу
пређашњег криминалног понашања, имајући у виду њихову структуру личности, може
предвидети и њихово будуће криминално понашање. Ово је посебно значајно за процес
одређивања

третмана

у

циљу преваспитавања

и

ресоцијализације

осуђених

малолетника који се одвија у казнено-поправним установама.

Ипак, у делу иностране литературе постоје и другачија мишљења која настанак
малолетничке делинквенције тумаче негативном реакцијом средине на првобитну
виктимизацију, што узрокује развијање негативних емоција, па он од жртве постаје
делинквент.339
339

Овакав приступ изучавању узрока малолетничке делинквенције најбоље илуструје исповест једног
дечака: „Мислим да сам тада био други разред. Ударио ме је дечак с леђа. Отишао сам кући
плачући.Рекао сам да ме је тукао и једино чега се сећам да ми је тетка Џулијет рекла: >>Оно што ти
је он урадио је само половина оног што ћу ја теби да урадим“ Истукла ме је и додала „Боље да си ово
њему урадио“. Идућег дана сам отишао назад и истукао дечка који ме је ударио. И то сам наставио да
радим. Тако су ме мајка и тетка научиле како да будем бољи, како да се борим“, цит. према Peggy C.
Giordano, Ryan D. Schroeder, Stephen A. Cernkovich „Emotions and Crime over the Life Course: A NeoMeadian
Perspective
on
Criminal
Continuityand
Change”,
http://www.soc.washington.edu/users/matsueda/Giordano%202007.pdf, приступ 02.08.20013. године. У
описаном случају остаје додуше нејасно да ли се и овде ради о наученом обрасцу понашања или насиља
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На основу психијатријских истраживања утврђено је да су међу популацијом
малолетних делинквената најчешћа хетероагресивна понашања импулсивног типа. Реч
је о нападима беса и љутње који су праћени покретима делова тела или целог тела са
могућим сужењем свести. Овај облик понашања је праћен

и врло интензивним

афективним пражњењем и показатељ је дубљих промена у психичком животу
малолетника. У таквом стању агресивност је усмерена било према објектима, било
према лицима из најближег окружења малолетника. Наглост у понашању може довести
и до извршења тешких кривичних дела (убиство, тешке телесне повреде) са
застрашујућим последицама. Због могућег сужења свести малолетници се често и не
сећају кривичног дела, нити имају осећај кривице и кајања. Узрок за оваква понашања
се може тражити у сложеном садејству извесних предиспозиција и неповољних утицаја
средине, оличених често у претходној дуготрајној виктимизацији малолетника било у
оквиру породице, или неког ширег окружења (школе, вршњачких група итд).

С обзиром да неке психолошке карактеристике малолетних учиниоца кривичних
дела могу значајније да утичу на појаву малолетничке делинквенције, може се
говорити о извесним предиспозицијама у структури личности малолетника које их
чине пријемчивијим за испољавање делинквентног понашања. Једноставније речено,
не одговара сваки облик криминалног понашања свакој структури личности. Личност
зато прихвата оне облике понашања који се најлакше уклапају у већ оформљену
структуру. Зато малолетници рецидивисти најчешће понављају иста или истоврсна
кривична дела, што потврђује и судска пракса, па и емпиријско истраживање
спроведено за потребе ове дисертације, о чему ће касније бити више речи. Због тога је
сагледавање свих аспеката личности малолетних делинквената од изузетне важности у
процесу њихове ресоцијализације и рехабилитације, као важног услова за остваривање
генералне превенције и сузбијање малололетничког криминалитета.

Због својих психолошких карактеристика и чињенице да се налазе на
раскрсници између детињства и одраслог доба, малолетници су посебно подложни
утицајима околине која их може одвести, с једне стране ка конформистичком

у породици. У сваком случају и овде се јасно уочава условљеност негативних емоција које су се код
дечака појавиле и његовог каснијег понашања.
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понашању, а са друге, ка криминалном понашању. Којим ће путем малолетник кренути
зависи од много фактора међу којима се личност самог малолетника и утицај ширег и
ужег окружења издвајају као најважнији.

Коначно,

на

основу

свега

изнетог

о

карактеристикама

афективитета

малолетника са делинквентним понашањем, може се поставити једно врло важно
питање, а то је да ли је малолетничка делинквенција производ особености личности
малолетника или околности које су добрим делом последица околности спољњег света
и друштвених прилика и налазе се ван његове сфере одлучивања. Заправо, да ли је
малолетник са делинквентним понашањем делинквент или пацијент? Треба ли га
казнити или лечити?340 Неспорно је да су многа делинквентна понашања малолетника
производ развојних потешкоћа кроз које пролази свака личност на свом путу
одрастања и сазревања. Нажалост, те потешкоће су посебно наглашене у земљама у
транзицији, каква је уосталом и Србија, због свеопште материјалне и моралне кризе.
Људским реакцијама у великој мери управљају емоције. Управо због очигледног
утицаја емоција на живот људи, њима треба посветити велику пажњу у свакој
криминолошкој

експертизи

малолетничке

делинквенције

и

криминалитета

малолетника, што до сада није био случај, па недостају посебно емпиријска
истраживања на ову тему.

1.4.3.5. Склоности и навике малолетних делинквената
Склоности и навике имају изузетно велики криминогени значај. Навика је
својство човека да се у истим околностима исто понаша, а склоност представља слично
понашање при постојању сличних околности. На први поглед не постоји велика
разлика између склоности и навика. Разлика ипак постоји и она се најбоље уочава код
рецидивизма. Када је реч о посебном (специјалном) поврату, рецидивисти углавном
испољавају криминалне навике, а код опште (генералног) поврата, најчешће постоји
криминална склоност. Криминалне навике и склоности су посебно важне психолошке
и криминолошке категорије јер њихово постојање указује на јаче изражену
криминалну вољу и већи степен темибилитета код учиниоца, што има утицаја код
одређивања врсте и мере кривичне санкције и пенолошког третмана.
340

О изнетим дилемама видети више у Ђурчић, В., Малолетни делинквент –жртва и преступник,
Социјална мисао, бр.1-2, 2002, стр. 63-69.
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Склоности и навике људи су посебне психолошке особине које се стварају
развијају и мењају, зависно од утицаја друштвене средине у којој они живе. 341 Ако се
неки човек трајније налази под утицајем неких околности, оне остављају траг у његовој
психи. То га на известан начин формира јер психички процеси и начин реаговања на
одређене спољашње стимулусе добијају трајнији карактер. Временом се код људи
стварају склоности и навике које могу бити позитивне или негативне, зависно од
карактера наведених егзогених чинилаца. Склоности и навике, дакле представљају
стечена стања која се формирају под дејством одређених социјалних чинилаца.

Ако човек у току свог развоја не буде изложен деловању позитивних социјалних
чинилаца, пре свега у оквиру своје примарне породице, и не буде укључен у корисне
друштвене активности, он се не може формирати у позитивну личност. У случају
негативних утицаја, често се догађа да његовом личношћу доминирају противречне
тежње, па се тако стварају трајнија негативна стања и својства. Ако се више пута
понавља извршење противправног дела код извршиоца се може створити навика. На
тај начин се ствара један посебан тип извршилаца кривичних дела из навике који се
карактеришу специјалним повратом (вршењем истих или истоврсних кривичних дела)
и специфичним начином вршења кривичних дела-modus operandi. На тај начин се у
човеку ствара склоност ка антисоцијалном понашању. То је тзв. „социјализација у
антисоцијалном.“342 Карактеристично је да се извршиоци кривичних дела из навике
јако ретко кају због извршених злочина. Управо то одсуство кајања издваја ове
извршиоце кривичних дела од других. За њих је вршење кривичних дела преовлађујуће
понашање, својеврсни стил живота.

Лица са чврсто усађеним склоностима за вршење кривичних дела се веома лако
одлучују на такву делатност. Што је израженији психички однос учиниоца кривичног
дела према делу, као свом остварењу, то је већа и друштвена опасност таквог
понашања, што све указује на повећан степен темибилитета на страни учиниоца. Због
тога се лица са криминалним навикама лако, често и под утицајем малих побуда,
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Милутиновић, op.cit., стр.404.
Овај термин је коришћен од стране појединих наших криминолога да би се још више истакао процес
настанка криминалних навика. (Видети више Милутиновић, op.cit., стр.405).
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одлучују на вршење најразличитијих кривичних дела. Код ових лица је и вероватноћа
рецидивизма вишеструко већа.

Насупрот томе, код лица која испољавају мање изражених склоности ка вршењу
кривичних дела ређе долази до вршења криминалних активности. То се тумачи
њиховом извесном резистентношћу ка таквом понашању, па је зато потребно да
поједини егзогени фактори интензивније утичу на њихово понашање да би дошло до
вршења појединих кривичних дела.

Склоности, дакле, имају велики утицај на јављање појединих облика
криминалитета када је реч о одређеним извршиоцима кривичних дела. Склоности су
трајније код агресивних делинквената за које је карактеристично деловање у афекту и
одсуство инхибиторних механизама. Они зато врло лако долазе у афективна стања која
често резултирају вршењем тешких кривичних дела са елементима насиља попут туча,
убистава, кривичних дела против јавног реда и мира итд. Ово је посебно
карактеристично код малолетних делинквената који су склони агресивном понашању.
Као што је већ речено, малолетне делинквенте одликује између осталог, снижен ниво
самоконтроле и импулсивност што све у констелацији са негативним егзогеним
факторима може довести до вршења тешких кривичних дела са несагледивим
последицама.

Имајући у виду да су склоности за криминално понашање трајнија компонента
личности делинквената, у литератури се говори о тзв. „потенцијалном криминалитету“,
који се јавља као израз тих склоности. За њега се каже да је најпре дат потенцијално- у
форми склоности, тј. као могућност, а касније добија карактер реалности на основу те
склоности. Узевши, теоретски то служи као полазно становиште на основу кога се
разрађују системи за прогнозирање будућег криминалитета. Према томе, о
потенцијалном криминалитету може се говорити само са становишта одређене
могућности за појаву инкриминисане делатности, коју садрже у себи и пружају
одређени услови живота, или тачније речено, потенцијално делују у криминогеном
смислу, у првом реду негативни утицаји који извиру из одређене друштвене
структуре.343
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Милутиновић, op.cit., стр.406.
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Проучавање криминалних склоности је посебно значајно у процесу сузбијања
малолетничке делинквенције јер оно представља централно питање у проучавању
личности малолетника, као најважнијем проблему ендогене етиологије наведене
појаве. Вршење кривичних дела од стране малолетника често представља производ
утицаја бројних, како егзогених, тако и ендогених криминогених фактора. Развијене
криминалне склоности код малолетних делинквената указују да је потребан
интензивнији рад са конкретним малолетником и предузимање читавог низа
корекционих мера (које се не ограничавају само на оне кривичноправног карактера),
како би се утицало на њихову замену друштвено прихватљивим и корисним
склоностима и навикама. Ово не представља само кривичноправно и криминолошко
питање, већ је велики изазов и за стручњаке осталих профила попут педагога,
психолога, специјалних васпитача и сл.

Због

свега

изложеног,

изучавању криминалних

склоности

малолетних

делинквената треба посветити много већу пажњу него што се то сада чини и притом се
не треба ограничавати само на истраживања из домена психологије, психијатрије и
педагогије, већ применом мултидисциплинарног приступа, осигурати сагледавање
дејства ових фактора из углова више научних углова, што ће свакако допринети већој
објективности и изучавању малолетничке делинквенције у тоталитету са свим својим
специфичностима, што би овим истраживањима дало додатни емпиријски и
апликативни карактер.

1.4.3.6. Ставови и схватања малолетних делинквената
Ставови представљају неутралну менталну спремност, формирану на основу
искуства, која врши директивни или динамички утицај на реаговање појединца на
објекте и ситуације с којим долази у додир. Из наведене дефиниције проистичу и
карактеристике ставова:
1. диспозициони карактер-постоји одређена физиолошка организација која
условљава начин деловања у конкретном случају. Та организација условљава да
постоји само могућност одређеног деловања и да дато деловање не мора увек да
се испољи на унапред предвиђен начин;
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2. стеченост у току живота;
3. директно и динамичко дејство и
4. код ставова се интегришу све три основне психичке функције: когнитивне,
емоционалне и конативне.

Ставови могу бити лични и социјални. Лични су усмерени према делинквенту, а
социјални према друштву (социјуму). Посебно су битне предрасуде као логички
неосновани ставови који могу да доведу до криминалног понашања. Делинквентна
омладина најчешће поступа по утилитаристичко-хедонистичком принципу, а код
неделинквентне омладине присутне су вредносне орјентације прихватљивије за
друштво у целини.

Имајући у виду све факторе личности који могу бити у вези са делинквентним
понашањем малолетника и на неки начин га одређивати, сматрамо да би било корисно
да се на овом месту задржимо на утицају мотива на криминално понашање
малолетника, будући да мотиви у великој мери утичу на формирање ставова, али и на
целокупну вољну делатност појединаца.

Мотиви су унутрашњи физиолошки или психолошки фактори, који подстичу,
усмеравају и интегришу разноврсне човекове активности, почев од оних којима се
обезбеђује биолошки интегритет, па до оних којима се остварују различите социјалне
релације и функционисање.344
Према неким истраживањима, делинквентни малолетници су испољавали врло
наглашену потребу за забавом, путовањима и сензуалним доживљајима. Такође
делинквентној

омладини

су недостајали

мотиви

који

траже

дисциплину и

континуирани напор и према добијеним одговорима међу делинквентном и
неделинквентном омладином није било диференцијације свакодневним потреба и жеља
од далекосежних идала. У сваком случају, делинквентни малолетници су показали,
нижи степен позитивних ставова према средини у којој живе, посебно негативан однос
према оцу и рђаве интеракције младића са очевима, тако да су по правилу делинквенти
више везани за мајку него за оца. Код делинквентне групе испитаника је запажен
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Ћирић,З., Димитријевић, Б., op.cit., стр.55.
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негативан однос према школи, раду и друштву уопште.345 Код малолетних
делинквената Звонаревић је истакао четири групе мотива. То су: мотиви
компензационог карактера (настају као израз тежње за осећајем осећаја несигурности),
мотиви из жеље за осветом (јављају се услед неоправдано изречене осуде или неке
друге неправде, која може понекад бити и умишљена), мотиви инспирисани тежњом за
одржавањем признатог статуса у групи којој једно лице најчешће припада, мотиви
лица који немају моралну снагу да „одоле“ искушењу које их „мами“ да поново изврше
кривично дело.346

Када се говори о мотивима извршења кривичних дела на страни малолетних
учиниоца кривичних дела, они могу бити различити у зависности од тога о ком се
кривичном делу ради. Тако, код малолетничког хомицида и парицида преовлађује
мотив освете за вишегодишње насиље којем је малолетник био изложен у оквиру
породице, али је немали број кривичних дела извршен и без наглашеног мотива или
малолетници у поступку нису умели да објасне мотив који их је водио ка извршењу
кривичних дела.347 Некада је намера, који је уствари конкретизовани мотив, елемент
бића појединих кривичних дела против имовине (попут, крађе, тешке крађе,
разбојништва, ситне крађе итд). Код имовинских кривичних дела, који иначе
преовлађују у структури малолетничког криминалитета, сиромаштво није често једини
мотив, већ се могу наћи и мотив за авантуром, забавом, па и изражен грегарни мотив
малолетних делинквената.

Предрасуде, као логички неутемељени ставови, имају посебно негативно
дејство када су малолетници у питању јер оне могу да буду главни покретач за оно што
се у савременој криминологији назива „злочином мржње“. Примера у којима су
малолетници вођени најразличитијим предрасудама и погрешним ставовима, извршили
и најтежа кривична дела је нажалост, много. Сетимо се на овом месту мал. Д.Ј. кога су
пре 10 година на смрт претукла двојица припадника покрета „skinhead” који су у време
извршења овог злочина имали свега 17 година. Мал.Д.Ј. је убијен само зато што је
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Резултати истраживања о карактеристикама личности малолетних делинквената и мотивима за
извршење кривичних дела малолетника наведени према Милутиновић, М., Алексић Ж., op.cit.,стр. 119120.
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Звонаревић, М., Криминалитет малолетника у савременом добу, Наше теме, 1957, бр.6, стр.705-720.
347
До сличних закључака је дошла и проф. др Миомира Костић спроводећи истраживање о
малолетничком хомициду у оквиру своје докторске дисертације „Деца убице“.
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Ром.348 Овај ужасан злочин је треба да нас опомиње о томе колико су предрасуде
опасне ако управљају животима младих и да подсећа на обавезу свих нас да се што
активније боримо против свих врста предрасуда у друштву.

На крају излагања о ендогеним факторима малолетничке делинквенције,
мишљења смо да се треба осврнути и на утицај различитих психичких поремећаја на
појаву малолетничке делинквенције. Посебно је интересантно питање колики
проценат малолетних делинквената испољава неки психички поремећај. Оваквих
истраживања на нивоу Србије готово и да нема, па ће илустрације ради, на овом месту,
бити приказани резултати истраживања спроведеног у Грчкој. Наиме, на узорку од 60
малолетника који су извршили неко кривично дело утврђено је да њих 10 има
депресију, 3 испољава депресију са поремећајем понашања, 11 испољава дистимични
поремећај, 2 дистимични поремећај са поремећајем понашања, 18 поремећај понашања,
њих 2 испољава знаке анксиозности, а код њих 14 нису уочени никакви психички
поремећаји.349 Иако је ово истраживање спроведено на мало узорку, те зато не пружа
довољно могућности за извођење општих закључака о распрострањености различитих
психичких поремећаја у структури личности малолетних делинквената, оно свакако
показује неопходност спровођења оваквих истраживања и у нашој земљи, чији би
резултати били од вишеструке користи за креирање мера примарне, секундарне и
терцијарне превенције малолетничког преступништва.

На основу анализе списа малолетничких кривичних предмета и посматраних
рочишта за изрицање кривичних санкција и главних претреса пред Вишим судом у
Нишу, уочено је да судије и остали учесници у кривичном поступку који имају
карактер стручних лица недовољно пажње посвеђују утврђивању мотива извршења
кривичних дела, сем у случају када мотив сам по себи није елемент бића кривичног
дела које је малолетнику стављено на терет. Оваква пракса је, по нашем мишљењу,
негативна јер би утврђивање мотива у сваком конкретном случају где год је то могуће
допринело избору адекватне кривичне санкције малолетнику и допринело његовој
ресоцијализацији, што је и крајњи циљ вођења кривичног поступка према
малолетницима.
348

О овом злочину видети више у чланку „Убијен зато што је Ром“ доступан на адреси
http://www.politika.rs/rubrike/Hronika/t44488.lt.html, приступ 04.02.2014.
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С обзиром на све речено, оправдано је становиште да психолошки фактори
имају огроман утицај на појаву малолетничке делинквенције. Због тога проучавању
ових фактора се мора придати велика важност. Адекватна борба против деструктивних,
криминогених чинилаца захтева системску употребу научних сазнања из домена,
судске психологије и психијатрије, криминологије, кривичног материјалног и
процесног права, пенологије, педагогије, као и ангажовање ширих друштвених
категорија све у циљу сузбијања малолетничке делинквенције и свих последица која
она са собом носи.

1.4.3.7. Физиолошке и биолошке особине малолетних делинквената
Познато је да су психолошке особине повезане са биолошким особинама, пре
свега са нервним, ендокриним, системом и физичком конституцијом, као основним
факторима који утичу на формирање личности. Расправљајући о односу телесне грађе
и темперамента Олпорт је истакао да жлезде и други биохемијски чиниоци регулишу
не само раст, већ и ниво емоционалности. Кречмер и Шелдон су сматрали да је за
откривање психичких својстава једне индивидуе довољно упознати и проучити њену
телесну грађу и телесни изглед.350

О телесним карактеристикама као особинама личности и о његовом значају за
упознавање личности Рот има нешто другачије мишљење. Наиме, он сматра да
морфолошке особине (висина, облик и обим главе, дужина удова, мишићавост) и
физиолошке особине (особине ендокриног система, вегетативног нервног система,
можданих таласа и др.) могу бити карактеристични за појединца и допуњују слику
личности појединца, али је за познавање личности, њихов значај мањи него што је
значај осталих особина личности. Између морфолошких и физиолошких особина на
једној страни и психолошких особина на другој, истиче Рот, постоји могућност
подударности. Морфолошке особине су углавном, а психичке особине делом (особине
темперамента и интелигенције) зависне од наслеђа, па је могуће да одређени наследни
фактори изазову истовремено и одређене телесне и њима одговарајуће психичке
промене. Другу условљеност ове подударности Рот види у томе што што телесни
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Константиновић-Влић, С., Николић- Ристановић,В., Костић М.,op.cit., стр., 2009, 424.
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изглед и неке психичке особине (нарочито темперамент) зависе делом и од
функционисања ендокриног система (система жлезда са унутрашњим лучењем).

Од телесног изгледа појединца често зависи како ће се други људи према њему
понашати, а став околине утиче и на формирање одређених психичких особина.

351

Средина често реагује одбијањем, презиром и сажаљењем према људима који се по
неким својим телесним или психичким особинама разликују од „нормалне“ популације
тј. од већине. Такво осећање често код људи са телесном маном (инвалидитетом,
прим.аут.) изазива особине као што су: повлачење у себе, осећање несигурности,
осећање мање вредности, злобу или агресивне тенденције.352 Наведене психичке
особине могу представљати погодну основу за криминалну активност. Зато органски
недостаци и негативна друштвена реакција на њих могу негативно утицати на
формирање

човекове

личности,

што доводи

често

до

асоцијалних,

али

и

антисоцијалних понашања младих. Зато негативна друштвена реакција на нечије
морфолошке или физиолошке карактеристике може деловати као виктимогени, али
понекад и као криминогени фактор ако је извршено кривично дело реакција на
претходну виктимизацију.

Треба напоменути да телесно и психичко здравствено стање не делују
непосредно на криминално понашање, већ на њега посредно утичу. Стање физичког и
психичког здравља у великој мери утиче на свакодневне активности људи попут
односа са члановима породице и пријатељима, успех у школи, као и на избор
занимања. И без посебне емпиријске провере, из свакодневног живота, сасвим је јасно
да већа физичка снага утиче повољно на јављање деликата насиља.

Утицај биолошких и физиолошких особина на појаву криминалног и уопште
делинквентног понашања је посебно уочљив када је реч о малолетничкој
делинквенцији. Ово из разлога јер се у адолесценцији дешавају бурне промене, како на
телесном, тако и на психичком плану, долази до повећања физичке снаге код
припадника оба пола у односу на ранији развојни период. Малолетничка
делинквенција се зато може јавити и као израз неусклађености између биолошког и
351
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психолошког сазревања. Наведени раскорак између убрзаног физичког развоја и
недовољног психичког сазревања карактеристичан је за „преступнике у развоју“. Иако
се процеси физичког и психичког сазревања адолесцената одвијају паралелно, они
често нису истог интензитета у различитим временским и развојним периодима кроз
које пролази свака особа и који су у начелу нормални и саставни су део одрастања и
сазревања. Овакво стање може довести и до деликата насиља извршених од стране
малолетника, али и до извршења сексуалних деликата, са не малим последицама по
жртву и учиниоца, али и са вишеструко штетним последицама по друштво у целини.

Шелдон се посебно бавио утицајем биолошких и физиолошких чинилаца на
криминалитет. Основни недостатак његовог учења је једностраност тврђења да
физичка конституција човека одређује његово понашање и да су преступници посебна
врста људи, која се и по физичким особинама разликују од оних који то нису. Због
овакве једностраности Шелдонов утицај на остала криминолошка учења није био
толико изражен сем у случају брачног пара Глук (Glueck).

Брачни пар Глук су у свом раду јасно показали да су следбеници Шелдонових
идеја.

Глукови

су

упоређивали

разне

факторе

код

500

делинквентних

и

неделинквентних малолетника. Дошли су до закључка да 60% малолетних преступника
припада тзв. мезоморфном типу, односно да имају ширу телесну грађу него
неделинквенти, шире вратове, груди и рамена, струкове, бедра и горње удове. За
разлику од Шелдона, Глукови придају известан значај околини која окружује известан
тип преступника. Али то није социјална средина, већ вештачка отргнутост од неких
њених фактора, на пример породице. Немогућност игре у кругу своје породице, по
мишљењу Глукових, има много већи утицај на преступништво малолетника,
мезоморфне грађе у односу на преступништво малолетника ендоморфне грађе. 353

Теорија

Глукових

није

имала

много

присталица

међу

америчким

криминолозима. Противници овог схватања су истицали да нема уопште доказа да тип
физичке конституције стоји у било каквој вези са преступништвом малолетника.
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Биолошко-психолошку теорију физичке конституције заступао је и Ди Тулио
(Di Tullio). Он је истицао да би делинквента требало испитати у односу на морфолошке
карактеристике својствене основним расама, а затим у односу на разне варијације.
Сваки појединац има личну конституцију која обухвата у исто време наследне и
стечене факторе, посебно оне у раном детињству. Ди Тулио је напоменуо да се из
морфолошких података не могу извести непосредни закључци о криминалности
испитаника, него само о његовој друштвености, као и о степену развоја о
спољашњости, оштем стању, физичкој грубости и отпорности, његовим болестима,
умору и радној способности.354

Повишена склоност адолесцената ка делинквентном понашању тумачи се
бројним развојним факторима и променама током адолесценције. Недовољно развијен
префронтални кортекс, уз предоминацију активности система амигдала, физиолошки
су фактори који код адолесцената утичу на повишену склоност ка делинквенцији.
Истиче се и значај повећаног лучења тестостерона током агресивног делинквентног
понашања.355

Иако се биолошким и физиолошким особинама малолетних делинквената не
може признати својство узрока делинквентног понашања младих, ипак им се не може
одузети сваки значај на појаву делинквентног понашања младих. Пошто је овај утицај
најчешће посредан, мишљења смо да га треба и посматрати у садејству са осталим
факторим криминалног понашања. Свако друго поступање би нас сасвим сигурно
одвело у једностраност и необјективност, а нашем раду дало ненаучни карактер.

1.5. Начини друштвеног реаговања на преступништво малолетника

У овом делу рада ће најпре бити изложен кратак историјски приказ друштвеног
реаговања на преступништво малолетника да би у наставку било више речи о политици
сузбијања криминалитета малолетника са посебним освртом на мере превенције у
складу са савременим тенденцијама у сузбијању ове негативне појаве. Проблем
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малолетничке делинквенције велики је изазов како друштва, тако и правног система,
имајући у виду да су њене последице, дугорочно посматрано, веома тешке. Искуство и
пракса показују да највећи број пунолетних криминалаца своју „каријеру“ започињу
још као малолетна лица. Стога је неопходно овом проблему приступити озбиљно,
ефикасно и детељно, уз сарадњу науке, праксе и свих релевантних институција.356
Криминалитет малолетника представља један од најозбиљнијих видова
антидруштвеног деловања коме се све државе супростављају коришћењем (уз
превенцију схваћену у најширем смислу) и механизмима кривичног права. У науци је
уобичајено схватање да се у наше време системима кривичног права европских земаља
и САД у сузбијању криминалитета малолетника користе два противречна приступа:
један који у центар ставља благостање малолетника („модел благостања-welfare
model“) и други који битним сматра остварење идеје правде („модел правде-justice
model). Модел благостања полази од следећих начела: при одмеравању казне у обзир се
не узимају ни врста ни тежина дела нити њиме нането зло жртви; дужина трајања казне
не може се фиксирати при изрицању јер се унапред не може одредити колико ће
процеси реедукације и рехабилитације трајати; ови процеси имају више шансе да
успеју ако се спроводе у установама у којима су малолетници одвојени од дотадашње
средине; санкције изричу судови специјализовани за малолетнике; не треба
претеривати са пружањем многобројних уставних права и гаранција овој категорији
преступника јер то може угрозити програм реедукације и рехабилитације.

Модел правде фокусира се, пре свега, на дело а мање на малолетног
преступника. Зато основни циљ није рехабилитација по сваку цену, већ његово
реинтегрисање у друштво које поштује његова права као грађанина. Основне
карактеристике овог модела поступања са малолетним преступницима су: примењене
санкције мрају бити пропорционалне извршеном делу (једини изузетак је ублажавање
санкције када је то оправдано тбог личних својстава преступника и потреба његове
реинтеграције); трајање санкција мора бити јасно одређено при изрицању без обзира
где се извршење санкције одвија; казна затвора према малолетницима, у складу са
начелом супсидијарности може бити примењивана само као крајње средство; код
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лакших дела, ако је за преступника боље да се не излаже стигматизирајућем деловању
кривичног поступка, треба настојати да се поступак скрене (диверзификација) у
непеналном правцу; поштовање уставних права и гаранција је битан принцип
третирања малолетних преступника, којима се гарантује бар онолико права колико их
имају пунолетни учиниоци кривичних дела.357 Модел благостања је углавном
напуштен због неефикасности, арбитрерности и патернализма. Овај модел данас
доминира само у неколико земаља попут Белгије и Грчке. Са друге стране модел
правде доминира у земљама попут Холандије, Енглеске и Велса. Наведени модели се
ипак ретко могу наћи у свом чистом виду, па у неким европским земљама они
еволуирају у правцу модела који комбинује едукативне циљеве и гаранције фер
поступања са малолетницима односно у правцу „избалансираног модела правде.“ 358

Друштвено реаговање на преступништво младих се може пратити кроз историју
друштва. У најранијој фази развоја људског друштва реаговање на кршење друштвених
прописа имало је најпре ретрибутивни, приватни карактер (крвне освете) да би касније
добило карактер друштвене (јавне) освете. Овакав начин реаговања се подједнако
односио како на малолетне, тако и на пунолетне учиниоце кривичних дела.359

Са

појавом

државе

дошло

је

до

промене

става

друштва

према

противдруштвеном понашању. Још у античкој Грчкој се јављају прве идеје о потреби
превенције криминалитета. Платон захтева да законодавство, уместо освете, постигне
одвраћање људи од вршења кривичних дела. У радовима античких мислилаца се налазе
и зачеци идеје о преваспитању, поправљању и потреби да поступање са делинквентима
буде прилагођено њиховим особинама.360

Ове идеје су имале извесног утицаја и на регулисање кривичноправног положаја
малолетника у римском праву. У својој најранијој фази римско право није
искључивало кривичну одговорност малолетника, али је омогућавало њихово блаже
кажњавање. Оправдање за овакав став римско кривично право је налазило у чињеници
да је способност схватања значаја свог дела и управљања својим поступцима код
357

Игњатовић, Ђ., Малолетничко кривично право између болећивости и ретрибутивности, Правни
живот, Удружење правника Србије, бр.9., 2004, стр.529-553.
358
Kourakis, N., A typology of juvenile justice systems in Europe, Essays in honor of Alice Yotopoulos, Athens,
2003, pp.251-273.
359
Слично Јашовић, Ж., op.cit, стр.255.
360
Ансел, М., Нова друштвена одбрана, Београд, 1963, стр.12 (према Јашовић, Ж., op.cit.ibidem).
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малолетника умањена, те да их због тога треба блаже кажњавати. Најраније римско
право је кривичну одговорност засновало на принципу објективне одговорности што је
подразумевало да сваког прекршиоца кривичноправне норме треба казнити.

Тек у каснијој фази развоја римског права малолетници се разврставају у
неколико категорија. „Јустинијанова збирка“ из VI века н.е. предвиђа да су деца до
навршене 7 године (infantes) кривично неодговорна; деца од 7 до 10 година (infanti
proximi) само су изузетно кажњавана, док су деца преко 10 година сматрана кривично
одговорном.

Средњи век доноси и одређене измене у друштвену реакцију на преступништво
младих. Под утицајем идеја милосрђа које су садржене у канонском праву хришћанске
цркве долазе до изражаја и извесни, за то доба прогресивни елементи када је реч о
малолетним извршиоцима кривичних дела. Поменуто канонско право садржи и идеје
поправљања малолетних делинквената, о прилагођавању кривичне санкције личности
извршиоца и о поштовању и уважавању његове индивидуалности. Уз то хришћанска
црква је спроводила и извесне активности у циљу спречавања и сузбијања
малолетничке делинквенције попут пружања помоћи или смештаја социјално
угроженим лицима у посебне установе. Том активношћу су била обухваћена и
незбринута и запуштена деца. Све је то у извесном смислу утицало да и световна власт,
поред црквене, развије сличне активности.361

Битније промене у друштвеној реакцији на криминалитет малолетника уследиле
су тек у XVIII и XIX веку. У овом периоду се мења и кривично законодавство већине
земаља у смислу јаснијег одређења граница малолетства и даље хуманизације
кривичноправног положаја малолетника. Међутим, и поред свих позитивних
тенденција, друштвена реакција на криминалитет малолетника је и даље имала
претежно ретрибутивни карактер. Малолетни делинквент који је посматран као
„делинквент у малом“ требало је да испашта било зато што је прекршио божије
заповести, било јер је угрозио или повредио друштвена добра до чије заштите је
држави и друштву посебно стало. Овакав став се најчешће правдао генералном
превенцијом, односно застрашивањем потенцијалних извршилаца кривичних дела

361

Слично схватање заступа и Јашовић, Ж., op.cit, стр.256-257.
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чиме је требало постићи њихово одвраћање од преступничког понашања, што је био и
основни циљ казне као преовлађујуће кривичне санкције.

Политика сузбијања малолетничког криминалитета у модерном друштву
представља један од значајних изазова како на друштвено превентивном плану, тако и
на плану изналажења делотворних кривично правних модела за ресоцијализацију
малолетника са делинквентним понашањем. Данас, када је углавном достигнут циљ да
се малолетничко право издвоји из корпуса општег кривичног права, у фокусу
теоретичара и практичара у овој области налазе се бројни проблеми повезани са
чињеницом да се и на глобалном и националном плану није дошло до модела који
улива оптимизам када је реч о сузбијању криминалитета који врши ова старосна
популација. Када дефинишу политику сузбијања малолетничког криминалитета,
државе полазе од сопствене политичке, економске и социјалне реалности, од традиције
и културе, а демократска друштва настоје да у законодавства и праксу уграде
стандарде садржане у међународним документима, али и да искористе позитивна
искуства других земаља.362

Иако криминална политика има дугу традицију, она се тек XIX веку издвојила
као самостална научна дисциплина. Прву дефиницију криминалне поллитике дао је
Анселм Фојербах, теоретичар класичне школе кривичног права, који је ову дисциплину
дефинисао као „државну мудрост казненоправне законодавне делатности“. Нешто
другачију дефиницију политике сузбијања криминалитета дао је Франц фон Лист 1905.
године. Под овим појмом он схвата „системски разрађене садржаје научних
истраживања узрока злочина и резултата прописивања и примене казни у борби против
њега“. Најкраћа је дефиниција која потиче из немачке литературе, а дата је у првој
половини XX века. Према овом тумачењу политика сузбијања криминалитета означава
заједништво свих државних мера у борби против криминала.363 У оквиру овако

362

Слично схватање о значају политике сузбијања малолетничке делинквенције заступа и Радуловић Љ.,
Политика сузбијања малолетничког криминалитета: What works“, Зборник Института за
криминолошка и социолошка истраживања, вол.28, бр.1-2, 2009, стр. 7-22. О политици сузбијања
малолетничке делинквенције као детерминанти друштвеног развоја видети више Димовски, Д., Мирић,
Ф., Политика сузбијања малолетничке делинквенције као детерминанта друштвеног развоја, Анали
пословне економије, Универзитет за пословни инжењеринг и менаџмент, Бања Лука, год.5,свеска 2,
бр.9, 2013, стр. 178-192 и Радуловић Љ., Криминална политика, Београд 1999.
363
Јовашевић Д., Костић М, op.cit, стр.15-16. Питања политике сузбијања криминалитета у Србији су
заокупљала пажњу многих научника из области кривичног права од почетка развоја ове научне области.
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одређене политике сузбијања криминалитета издваја се политика сузбијања
малолетничког криминалитета. Ако се малолетничка делинквенција схвати у ужем
кривичноправном смислу, онда је свакако доминантно средство друштвеног реаговања
изрицање кривичних санкција у одговарајућем кривичном поступку. Али ако се има у
виду шири смисао малолетничке делинквенције (преступништво младих), онда
доминантан облик реакције треба да буду превентивне мере некривичног типа,
усмерене на сузбијање ове појаве.

Пост-деликтна интервенција, као своје битно обележје, садржи репресију, која
се и поред извесних ублажавања, суштински није мењала све до данашњих дана.
Репресивна функција државних органа данас је још увек доминантан облик реакције на
малолетнички криминалитет или, како сматра Милутиновић, репресија ће „бити за
дуго и дуго нужна.“364 Начин реаговања друштва на криминалитет малолетника у
многоме зависи од става које оно заузима према овој негативној појави.365

Насупрот преовлађујућим репресивним мерама доминантним у прошлости,
тенденција савременог кривичног законодавства када је реч о малолетним
извршиоцима кривичних дела јесте увођење различитих мера диверзионог карактера
који имају за циљ „скретање“ кривичног поступка према малолетницима јер примарни
циљ није кажњавање већ ресоцијализација малолетника, а то се у већини случајева
може постићи и применом диверзионих мера (васпитних налога и сл).

Ипак,

превенција има изузетно значајну улогу у сузбијању малолетничке делинквенције, с
тим да превентивно деловање не искључује репресивно увек када је то потребно и
нужно.

Треба истаћи да се мере превенције малолетничке делинквенције разликују од
земље до земље, па чак и у оквиру једне исте државе у различитим периодима њеног
развоја. Амерички криминолози Шо и Мекеј предлажу читав низ мера за сузбијање
криминалитета малолетних дечака у америчким градовима:

Видети више Милутиновић, М., Криминологија са основама криминалне политике и пенологије, друго
допуњено издање, “Савремена администрација”, Београд, 1973.
364
Милутиновић,М.,op.cit.,стр.170.
365
Истраживање спроведено у Канади је потврдило корелацију између друштвеног реаговања на
криминалитет малолетника и става јавног мњења о овој појави. Видети Baron, S., Hartnagel T., „Lock `em
up“: Attitudes toward punishing juvenile offenders, Canadian Journal of Criminology. 1996, p.191-212.
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1. Било какво значајније смањење обима делинквенције у већим градовима
вероватно се неће десити без великих промена које ће утицати на побољшање
економских и социјалних услова деце у оним областима у којима су стопе
делинквенције релативно високе;

2. Индивидуализовани облици третмана вероватно неће бити успешни у довољно
великом броју случајева да би резултирали било каквим суштинским смањењем
делинквенције и злочина.

3. Ако се жели постићи општи успех, третман и напори за превенцију треба, у
већој мери, да узму облик широких програма који теже да ефективније користе
конструктивне институционалне и људске ресурсе, доступне у свакој локалној
заједници у граду. Таненбаум истиче ово становиште: „Криминалац је производ
заједнице, а његова банда је природно и логично, део читаве заједнице; али само
један њен део. У томе лежи нада да остатак заједнице може да уради нешто са
бандом као таквом.“366

За превенцију малолетничке делинквенције од изузетне важности је предвиђање
(предикција) понашања малолетника. Као рани предоктори криминалног понашања
малолетника могу се навести проблеми у понашању, криминалитет родитеља и лоши
резултати у школовању малолетника.367 Истраживања o предвиђању понашања
засновано на карактеристикама личности нису вршена још од XVIII века. У ствари,
много времена и новца је потрошено на решавање овог проблема. То одржава веровање
да што раније делинквентно понашање буде предвиђено, то ће се лакше предузети
мере за њено спречавање. Према Loeber i Dishion (1983), предвиђање делинквентног
понашања

адолесцената

има

два

главна

циља:

1)

да

открије

претходна,

предделинквентна понашања која могу довести до делинквенције; 2) да се предузму
мере којима ће се спречити делинквентно понашање оних малолетника код којих су
уочени одређени облици предделинквентног понашања. У идеалним условима,

366

Шо, К., Мекеј Х., Малолетничка делинквенција и градска подручја“, У: Игњатовић, Ђ.,
Криминолошко наслеђе, Службени гласник, Београд, 2006, стр.152.
367
Loeber, R., Dishion, T., Early predictors of male delinquency: A review. Psychol Bull, 94(1), 1983, pp. 6899. и Loeber, R. Development and risk factors of juvenile antisocial behavior and delinquency. Clin Psychol
Rev, vol. 10, 1990, pp. 1-41.
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идентификација понашања која воде ка малолетничкој деликвенцији је довољна за
идентификацију угрожених адолесцената пре него што се укључе у криминалне
активности. Иако су многе студије спроведене са тим циљем, оне нису дале
задовољавајуће резултате (Kazdin, 1987; Sorensen Johnson, 1996).368
У вези са изнетим, пособна је значајна улога социјалних служби. За превенцију
малолетничке делинквенције је зато од посебне важности формирање система
социјалне заштите у једном друштву. Његов циљ је да обезбеди адекватну помоћ и
заштиту свим грађанима који иначе не би могли да задовоље своје потребе, нити да
остварују своја права. За ту групу људи се обично користи назив „људи у стању
социјалне потребе“.

Превенција преступништва младих се може најопштије поделити на примарну и
секундарну.369 Већи део превенције развојног доба усмерен је на младе људе, за које се
сматра да се налазе у „ризику“ за криминално понашање (секундарна превенција), а
мањи део на општу социјалну и едукативну политику (примарна превенција).370

Мере које се предузимају пре деликтног понашања представљају примарну
превенцију. Циљ ових мера је да се делинквентно понашање младих спречи, односно
предупреди. Тај циљ се може постићи једино ако превентивне мере делују у правцу
отклањања или свођења на најмању могућу меру дејства криминогених фактора, како
егзогених, тако и ендогених, с једне стране и истовремено јачања таквих моралних и
етичких карактеристика младих, који ће представљати својеврсну „кочницу“ процесу
криминализације. То практично значи да мере примарне превенције морају да делују
на узроке и услове криминалног понашања младих, као општих посебних и
појединачних фактора делинквентног понашања младих.

Пошто су криминални фактори различити по својој општости, могуће их је
разврстати на опште, посебне и појединачне. Опште мере су усмерене на утврђивање

368

Childs, D. Craig, Shyness and low achievement orientation as a predictors of placement outcome in a male
juvenile
delinquent
population,
PhD
Thesis,
доступно
на
адреси
http://athenaeum.libs.uga.edu/bitstream/handle/10724/10825/childs_craig_d_200808_phd.pdf?sequence=1,
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фундаменталних узрока отуђења младих у друштву и стварање услова за развој њихове
личности. Ове мере остварују свој утицај посредним путем, па се означавају и као
индиректна превенција.371 Али оне имају непроценљиви значај јер погађају саме узроке
малолетничког преступништва. Стварањем и неговањем позитивних друштвених
односа се на посредан начин утиче и на стварање добрих услова за развој младих
генерација, што самим тим смањује и преступничко понашање припадника младе
генерације.

Посебне

и

појединачне

мере

превенције

малолетничке

делинквенције

представљају мере директне превенције и оне су усмерене на решавање здравствених,
васпитних и социјалних проблема који погађају ову групу становништва односно
младе људе појединачно. Оне се предузимају према малолетницима којима је потребна
помоћ друштва како би превазишли тешкоће са којима се суочавају. Оне су, дакле,
усмерене на уклањање посебних и појединачних детерминанти преступничког
понашања. Иако су мере директне превенције усмерене на уклањање општих услова
криминалитета ове посебне групе људи, оне морају бити прилагођене потребама сваког
малолртника са делинквентним понашањем, због чега је немогуће подвући неку
значајнију разлику између посебних и појединачних мера примарне превенције
малолетничке делинквенције. У друштвима где је општи положај малолетника лош,
тамо ни најбоље конципиране мере директне превенције не могу дати задовољавајуће
резултате. Без примене појединачних мера није могуће ефикасно утицати на сузбијање
малолетничке делинквенције. У том смислу ове две врсте мера се налазе у односу
међусобне условљености. Успешност мера примарне превенције се мери бројем
примарних малолетника са делинквентним понашањем на одређеном простору у
одређеном временском периоду. Због тога је развијање ефикасног система примарне
превенције од пресудног значаја за сузбијања малолетничке делинквенције.

Секундарна превенција обухвата низ конкретних мера и активности које су
различите по својој форми и садржају. Те мере су усмерене на рану индентификацију
младих код којих је дошло до девијација у понашању. Рано откривање делинквентног
понашања младих је од пресудног утицаја на ефикасност мера секундарне превенције.
Успешност ових мера зависи од благовремености њиховог предузимања односно од
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тога у којој су мери и на који начин прилагођене потребама и индивидуалним
карактеристикама сваког конкретног преступника. Отуда изучавање детерминанти
криминалитета и уопште преступничког понашања је од кључне важности за
успешност мера секундарне превенције. У том процесу неопходно је ангажовање
стручних служби и радника разних професија: педагога, психолога, правника,
социјалних радника итд. Овај процес се често назива опсервација и његови резултати
имају карактер криминалне дијагнозе. На основу ове дијагнозе утврђују се
најефикасније мере третмана, како би се у највећој могућој мери могли остварити
циљеви специјалне и генералне превенције. Секундарна превенција развојног доба,
тиме што идентификује факторе ризика сакупљене око група већ познатих
делинквената, постављена је на основу логике разликовања која је усмерена према
циљној групи, као субпопулацији у односу на оне групе које не заузимају исте факторе
ризика.372

Превенција малолетничке делинквенције има за циљ да расветли: факторе
ризика који могу да укажу на будуће криминално понашање, факторе заштите који
могу да спрече вероватни криминалитет, факторе одустајања који могу да одврате
младе од вршења кривичних дела. Проблем настаје код одређивања „предсказујућих“
фактора, који би требало да укажу да ће одређена особа са одређеним
карактеристикама извршити неко кривично дело. Утврђивање „предсказујућих“
фактора никада не може да представља научно утемељен и егзактан прилаз проблему
малолетничке делинквенције и њеној превенцији. Дешава се да се појави „лажно
поуздан“ фактор ризика, који, уствари никада неће узроковати криминалитет, што
може узроковати и одређене финансијске тешкоће и повећати цену коштања
превенције криминалитета. Такође, као велики проблем се намеће диференцијација
фактора ризика који узрокују криминалитет од оних који само указују на узроке и
повезани су са њима јер се повезаност никако не може изједначити са узрочношћу.

У мере специјалне превенције спадају две групе мера. Прве су усмерене на
уклањање узрока делинквентног понашања код сваког конкретног малолетника, а
друга група је усмерена на усвајање позитивних образаца понашања и деловања самих
малолетника, на извесну трансформацију њихове личности у просоцијалном правцу. У
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ову групу мера, дакле спадају све оне које су усмерене да се неутралише или сведе на
минимум дејство криминогених фактора и других штетних утицаја којима су
малолетници изложени у социјалној средини- у породици, школи, суседству,
вршњачким групама и сл. У другу групу спадају све медицинске, психо-социјалне,
психолошке и друге мере и терапеутски поступци који су усмерени на остваривања
процеса рехабилитације и ресоцијализације малолетних делинквената.

Наведено разликовање мера секундарне превенције има пре свега аналитички и
теоријски карактер јер ако би се у практичном смислу ове две групе мера одвојиле или
запоставиле, то би сигурно водило ка њиховом неуспеху. Често приликом извршења
заводских кривичних санкција долази до запостављања изучавања социјалних
детерминанити делинквентног понашања малолетника, што свакакао отежава процес
спровођења предвиђеног третмана и онемогућава остваривање ресоцијализације
малолетника који су испољили делинквентно понашање. Без уклањања социјалних
фактора који су довели до испољавања преступничког понашања код конкретног
малолетног лица немогуће је оставарити његову истинску и пуну интеграцију у
позитивне друштвене токове и односе, а то је, подсетимо, и један од основних циљева
малолетничких кривичних санкција. Осим тога, уклањање срединских криминогених
фактора има значају улогу у генералној превенцији малолетничке делинквенције.

Само деловањем у оба правца могуће је превазићи контрадикторност која се
испољава приликом извршења појединих малолетничких кривичних санкција, која се
огледа, у томе да је малолетничка делинквенција у великој мери и друштвено
условљена, а да се кривичним санкцијама делује само на личност малолетника, док
социјални фактори остају у великој мери ван њиховог домашаја.

Деловање мера секундарне превенције се не ограничава само на малолетне
извршиоце кривичних дела, већ се мере из домена породично-социјалне заштите
примењују и према деци, која су по слову закона, кривично неодговорна, уколико
изврше неко дело које је у закону одређено као кривично дело. Овде треба посебно
истаћи превентивну функцију школе, заатим различитих педагошких, психолошких и
социјалних институција и организација. Сви ови чиниоци морају да делују јединствено
на сузбијању малолетничке делинквенције у нашој средини. У појединим земљама није
занемарљива ни улога цркве и осталих верских организација у превенцији
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малолетничке делинквенције. Ово је посебно важно имајући у виду вековни утицај
који је црква имала у образовању и васпитању младих у Србији. Ове институције
имају, такође и непроценљив значај и у систему постпеналне помоћи малолетним
учиниоцима кривичних дела којима је изречена нека од институционалних васпитних
мера. Квалитетан и применљив систем постпеналне помоћи најбоља је брана појави
рецидивизма код малолетника. Поврат указује не само на већи степен темибилитета
малолетника, већ и на неуспешност до тада примењеног третмана и неефикасност
изречене

кривичне

санкције.

Неефикасна

и

недолотворна

друштвена

осуда

делинквентног понашања малолетника, која је често праћена и непотребном
стигматизацијом малолетника, од стране самог друштва, често доводи до појаве
рецидивизма.373 Нажалост, законска одредба о постпеналној помоћи се у Србији
недовољно примењује највише због недовољно добро изграђеног система за пружање
ове врсте помоћи. У оним градовима где постоје организовани облици пружања
постпеналне помоћи најчешће се она своди на рад одређених невладиних организација
и других удружења грађана, што је недовољно да би се спречио поврат код младих.

Када је реч о криминално-политичким концепцијама за борбу против
малолетничке делинквенције посебно се издваја идеја о „уништавању криминалитета у
зачетку“, која је утицала на то да се напори криминолога и истраживача различитих
других специјалности усмере на дете, чак на његов фетални развој, чиме се елаборирао
много комплекснији ланац узрочности. Унутрашњи ниво ове логике је да прошири
ниво обухватности и да државне интервенције досегну много дубље у друштвену
структуру. Ово је у интересу појединаца који су предмет пажње, али и друштва у
целини, у циљу сузбијања криминалитета, али и подизања њихових етичких тежњи у
погледу интервенција државе, затим у односу на остварену добробит мерама
превенције, али би она представљала и удар на оне који се можда и не би развили у
криминалне личности.374

Све наведене тежње и напори носе са собом једно питање а то је када друштво и
држава треба да отпочну са мерама превенције криминалитета. Има мишљења да
деловање појединих служби и њихово усмеравање на оне који су „у ризику“ може бити
373
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много прихватљивије у политичком смислу од обезбеђивања служби за рад са онима
који су већ извршили кривично дело, што је засновано на једном објективном основу
да они који чине зло не треба да уживају добробит из својих погрешних поступака. Са
друге стране, из овог става развија се управо супротни-због чега би они који се
„љуљају“ на ивици криминалне активности, чије је понашање „проблемско“, али не и
криминално, уживали у погодностима које нису намењене њиховим вршњацима који
се добро владају.375 Одговор на ово питање уствари представља тежњу ка стварању
друштва које даје једнаке могућности свима, како делинквентној, тако и
неделинквентној популацији јер сваки грађанин заслужује једнаке шансе за развој и
напредовање.

Превентивна делатност савременог и на научним основама заснованог
социјалног рада у локалној заједници остварује се успешном реализацијом функција
социјалне заједнице и циљева социјалног рада у локалној заједници. Ради се о
организованом спречавању настанка и елиминацији или ублажавању узрока
различитих социјалних појава и проблема, посебно оних чије решавање и сузбијање
доприноси ефикаснијем остваривању функција породице и школе.376 То подразумева
широк спектар мера којима се сузбија дејство негативних фактора који отежавају и
успоравају процес социјализације малолетника за делинквентним понашањем. Да би се
овај циљ и остварио неопходно је стварање бољих услова за рад социјалних служби и
боља координација њихових активности.

Из досадашњег излагања се може извести закључак да је превенција развојног
доба

орјентисана

на

проучавање

фактора

ризика

за

појаву

малолетничке

делинквенције, као и елаборацију техника за обезбеђивање сигурности, с тим да се у
„новом“ концепту превенције криминалитета младих фокус пажње научне и стручне
јавности са облика и механизама државне интервенције помера на факторе ризика који
доводе до преступништва младих, уз напомену да се многи егзогени фактори на макро
и микро нивоу подударају са социјалним условима за појаву малолетничке
делинквенције.
375

Јовашевић,Д., Костић, М., ibidem.
Карић Н., Могућности социјалног рада у превенцији преступничког понашања малољетника у
локалној заједници“У: Кривичноправни положај и социјална заштита малолетних преступника,
Правни факултет Универзитета у Нишу, Центар за Социјални рад „Свети Сава“ Ниш [приредили
Костић, М., Константиновић-Вилић, С., Бркић, М.], Ниш, 2012, стр., 149-162.
376

302

Савремена криминологија малолетничку делинквенцију све више посматра као
поље на коме се успешно могу применити различите форме диверзионог поступања
како би се избегао негативни ефекат вођења класичног кривичног поступка на личност
малолетног делинквента и његов психофизички развој. Познато је да стигматизација
којој је у мањој или већој мери изложен малолетник против кога се води кривични
поступак може знатно да, отежа његову ресоцијализацију, а у неким случајевима и
профилише и усмери његову даљу криминалну каријеру.

У

том

контексту,

као

реакција

на

неделотворност

традиционалног

кривичноправног система, настаје савремени концепт ресторативне правде.377 Један од
главних представника овог приступа, Нилс Кристи (Nils Christie), поставио је идејне
основе тзв. комунитаристичко-диверзионог реаговања на криминалитет, пошавши од
премисе да је кривично дело, као један од облика конфликта, својина оних, који у њему
учествују – учиниоца, жртве и заједнице, тако да су они позвани да га решавају, а не
правници, који „краду“ конфликт од субјеката којима припада. Зато рецепт успешног
решавања конфликта не лежи у пасивном положају и отуђивању најзаинтересованијих
субјеката, већ у активистичком приступу, у њиховом већем укључивању и непосредној
комуникацији. Само на такав начин могу бити уважене одређене потребе, којима се
обично не посвећује довољна пажња током класичног кривичног поступка: потребе
жртве да буде информисана, да говори о томе шта се догодило,

да поврати

самопоуздање, изгубљено чињеницом да је постала жртва; потребе друштва да се
изгради осећај заједништва и међусобне одговорности чланова, ради остваривања
добробити свих и унапређивања квалитета живота; као и потребе преступника за
личним развојем, за припадањем заједници, и слично, што је посебно значајно када су
малолетници у питању.

Не улазећи детаљније у комплексан и све разгранатији концепт ресторативне
правде, може се констатовати, да он није остао на теоријском нивоу, већ је отелотворен
кроз сплет нових инстутута, уведених у савремено малолетничко кривично право. Из
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Више о концепту ресторативне правде у поступку према малолетницима видети КонстантиновићВилић, С., Костић, М., Ресторативна правда као облик реаговања према малолетницима с деликвентним
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примењене према малолетницима у сукобу са законом, Зборник радова Правног факултета у Нишу,
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тог разлога, данас се може говорити о постојању новог модела друштвеног реаговања
на преступништво малолетника – тзв. модела алтернативног поступања, који
карактеришу
предупређења

примат
вођења

административног
поступка

пред

над

судским

кривичним

одлучивањем,

судом,

широка

покушај
примена

алтернативних средстава, координисан рад социјалних служби и државних органа и
систематска акција, с циљем специјалне превенције. Медијација у кривичним
стварима, или victim-offender mediation (скраћено VOM), како се у страној литератури
назива, не би ли се разликовала од медијације у другим областима права, представља
један од поступака, изграђених и често примењиваних у оквиру описаног модела
алтернативног поступања.378
У систему превенције малолетничког преступништва посебно место заузимају
невладине организације и удружења грађана. Кроз различите програме је могуће
помоћи малолетницима након истека изречене васпитне мере институционалног
карактера. Најважније је решити питање реинтеграције малолетника у породичне и
друштвене односе, њихово стамбено збрињавање и проналажење адекватног
запошљења. Имајући у виду да се већина малолетника после изласка из установа за
извршење кривичних санкција, поново социјализује и укључује у живот на слободи,
односно ресоцијализује и да се често враћа у породице са знатно лошијим
интеперсоналним односима него у време кад су их напустили, делатност различитих
невладиних организација и удружења грађана, али и државних институција у овој
области добија на значају. Мере постпеналне помоћи представљају главну брану у
спречавању поврата када је малолетнички криминалитет у питању. Поврат код
малолетника је посебан криминолошки и кривично-правни феномен који није без
значаја и у порасту је, што је показало и истраживање спроведено у оквиру ове
дисертације.

Посебну улогу у систему превенције малолетничког преступништва имају
школа и образовање јер она нема само значајну улогу у васпитању и образовању
малолетника, већ и у формирању њихове личности, као и целокупног интелектуалног и
емотивног развитка младих. Предност и значај школе као образовне институције је
сасвим јасна јер она остварује контакт са највећим делом младе популације од ране
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младости, па надаље. Имајућу то у виду, школа би требало да буде у стању да препозна
и коригује разне врсте девијација у понашању младих људи. Основни циљ васпитнообразовних установа је да кроз васпитно-образовни процес помогну младима да
развију своје стваралачке капацитете и постану корисни чланови друштва.

Као посебна васпитна установа школа може пружити изузетну помоћ
родитељима у васпитању њихове деце. И управо та интеракција између школе и
родитеља представља кључни чинилац у процесу васпитања, а самим тим и превенције
малолетничке делинквенције. Стицање нових знања и вештина кроз процес образовања
најбоља су гаранција да ће млади израсти у праве људе са правилним вредносним
системом, а то је уједно и најефикаснија брана од бујања малолетничке делинквенције
чијег пораста смо нажалост, сви сведоци.

Савремено искуство из области превенције преступништва младих показује да
је веома тешко организовати ефикасну мрежу социјалне помоћи малолетним лицима
која су испољила делинквентно понашање, ако се из овог система изоставе школске
установе. Сасвим је јасно да је процес образовања непрекидан и траје готово читавог
живота кроз систем формалног и неформалног образовања, с тим што формално
образовање има посебан значај за превенцију малолетничког криминалитета јер
омогућава стицање професионалних и стручних компетенција за обављење легалним
занимањима, што на својеврстан начин доприноси превенцији криминалног понашања
младих.

Пред школским системом стоји један озбиљан задатак да помири индивидалне
разлике међу ученицима, које могу представљати криминогени фактор. Једино тако је
могуће створити ефикасни систем образовања и васпитања. У супротном, ученици из
мањинских група (ученици са инвалидитетом, припадници етничких, националних и
верских мањина итд) ће бити посебно изложени делинквентном понашању, које често
има и дискриминациони карактер.

Познато је да се различити облици делинквентног понашања малолетника
јављају као последица неуспеха у школи. То се најчешће догађа када је школски
програм преобиман, незанимљив ученицима и не привлачи им пажњу у довољној мери.
Мада то не мора бити правило, истраживања показују да је корелација између неуспеха
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у школи и касније делинквенције изразито висока.379 Због тога школа има изузетну
обавезу да посебно поведе рачуна о ученицима који показују слаб успех у школовању
јер је бежање са часова, као последица слабог школског успеха сасвим сигурно
симптом каснијег делинквентног понашања малолетника.
Својом делатношћу савремена школа постаје установа од прворазредног значаја
за свестрано припремање и оспособљавање младог човека за нормалан и друштвено
користан и

радно ангажован живот. У том смислу школа има веома важну улогу у

сузбијању и превенцији свих делинквентних и девијантних понашања својих ученика.
У вези са улогом школе у сузбијању малолетничке делинквенције треба поменути и
делатност Министарства унутрашњих послова-надлежних Полицијских управа. Тако је
група за сузбијање малолетничке делинквенције, започела реализацију Плана
превентивних активности иницирањем организовања трибина. У средњој школи
„Филип Кљајић” у Нишу, где се дискутовало о малолетничкој делинквенцији, поред
ученика треће године и професора наведене школе (њих око 60), присуствовали су и
васпитачи Завода за васпитање деце и омладине у Нишу. У средњој школи „Ратко
Павловић”, организована је трибина на којој су учествовали ученици треће године,
наставници и школско особље, као и представници православне и католичке цркве
(укупно 60 учесника). Примећено је велико интересовање код свих учесника трибина,
који су се позитивно изјаснили о оваквом начину комуникације и показали добру
вољу за чешћим организовањем сусрета.380

Важно је напоменути да малолетницима у сукобу са законом нико не оспорава
право на живот, исхрану или образовање. Та права су просто иманентна људској
природи. Али, као да се теже разуме право детета на правично суђење. Премало
одраслих уопште и схвата да и деца имају ово право. Када се дете нађе у сукобу са
законом, оно уместо пажње и разумевања често бива изложено кажњавању без правне
помоћи која се иначе пружа одраслима.
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Понекад малолетници бивају третирани као пунолетне особе, као да могу баш
увек на основу свог животног искуства разграничити добро од зла, али некада
малолетници прођу и много горе. Да би пунолетна особа била лишена слободе мора
најпре бити оптужена за извршење неког кривичног дела, па правноснажно осуђена,
док у неким земљама малолетник може бити лишен слободе због било ког облика
девијантног понашања попут спавања на улици или губитка личних исправа. Кадкад
малолетници бивају лишени слободе и из превентивних разлога. У Индији полиција
може да лиши слободе младе људе ако постоји опасност да ће бити искоришћени за
неморалне или противправне активности. Другачије речено, деца се виктимизирају
кроз кривичноправни систем у име алтруизма. Нажалост, неретко у притвору деца
бивају изложена физичком и психичком насиљу и то од стране лица која би требало да
их чувају. Овакво поступање је у супротности са Конвенцијом о правима детета
усвојне од стране Генералне скупштине УН коју су ратификовале све чланице УН сем
Сомалије и САД. Младима у сукобу са законом је потребно помоћ и подршка никако
ретрибуција.381 Све наведено је у функцији обезбеђења терцијарне превенције, која
управо подразумева рад на социјализацији оних малолетника који су испољили неки
облик делинквентног понашања и мере терцијарне превенције имају за циљ да
превенирају поврат код малолетника. Све мере терцијарне превенције морају бити у
складу са принципом поштовања личности малолетника. Основна претпоставка
поштовања личности огледа се у ставу да штићеник није “предмет рада”
васпитача, већ активни учесник у заједничком задатку. Посао стручњака,
дакле, није

механичко

обликовање

малолетника

подвргавањем

крутим

правилима и шаблонским методама, већ деликатан рад на успостављању
сарадничког односа, откривању и активирању позитивних потенцијала и помоћ
у одбацивању негативних образаца понашања, без наметања готових решења.
Малолетнику треба пружити могућност самоиницијативе и изражавања ставова
и мишљења, исказујући поверење у потенцијале његове личности и сматрајући
га

главним

актером

сопственог

преваспитања.

Другим

речима,

треба

прихватити чињеницу да не можете некоме помоћи ако он не жели сам себи да
помогне.382
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Да би се овај концепт сузбијања малолетничке делинквенције остварио,
неопходно је паралелно радити на правовременој и адекватној реакцији на
делинквентно понашање младих, али и на развоју и примени превентивних мера. Те
мере чине политику сузбијања малолетничке делинквенције, садржане су Смерницама
Уједињених нација за превенцију малолетничке делинквенције (тзв. Ријадске
смернице), усвојене на пленарном заседању Генералне скупштине УН 14.12.1990.
године и оне укључују:

1. стварање могућности за образовање, које одговарају потребама младих и служе
као механизам подршке обезбеђивању развоја њихове личности, посебно оних
малолетника којима је потребна специјална друштвена брига и заштита;
2. специјализовану филозофију и приступ спречавању делинквенције, који су
засновани на законима, процесима, институцијама, средствима и мрежи за
пружање услуга усмереним на смањивање мотивације, потреба и могућности за
извршење преступа;
3. званично реаговање које је у општем интересу младе особе и које се руководи
правичношћу и праведношћу;
4. обезбеђивање добробити, развоја, права и интереса свих младих;
5. уважавање чињенице да је младалачко понашање или деловање које није у
складу са општим друштвеним нормама и вредностима често део процеса
сазревања и одрастања и има тенденцију да спонтано нестане код највећег броја
појединаца њиховом еволуцијом у одрасле особе;
6. свест да према преовлађујућем мишљењу стручњака обележавање младе особе
као „девијантне“, „делинквентне“ или „предделинквентне“ често доприноси
стварању утврђеног обрасца непожељног понашања младих.383

Иако наведене мере пружају солидан оквир за правно и шире друштвено
реаговање на малолетничку делинквенцију у судској пракси се ипак јављају одређени
проблеми. На овом месту важно је поменути и извесне мањкавости у поступку према
малолетницима. Наиме, примећено је да судије за малолетнике у кривичним
поступцима према малолетницима када треба проценити утицај ендогених и егзогених
фактора на конкретно криминално понашање ретко ангажују криминологе и
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виктимологе као стручна лица чије се стручно мишљење може користити у кривичном
поступку. Ако се овај утицај и сагледава, то се најчешће и врши у оквиру психолошкопсихијатријске експлорације малолетника у кривичном поступку. Укључивање
виктимолога и криминолога у стручни тим који је дужан да сагледа и објасни
чињенице везане за личност малолетника и прилике у којима он живи би било од
вишеструке користи јер би допринело њиховом потпунијем проучавању, а самим тим у
знатној мери олакшало посао судији приликом избора кривичне санкије коју би
требало изречи малолетнику. Осим тога, овакво поступање би још једном указало на
потребу мултидисциплинарног приступа малолетничком криминалитету, који из дана у
дан постаје све комплекснији друштвени и правни феномен.

Желели ми то да признамо или не малолетничка делинквенција је у порасту не
само у нашој земљи, већ и у многим другим земљама и другим друштвеним заједница.
Ако се жели смањити број малолетних делинквената и изменити понашање оних
малолетника који су већ испољили делинквентно понашање, неопходно је изменити
оне практичне аспекте животе заједнице који подстичу овакво понашање, а ту мере
социјалне и сваке друге превенције и контроле имају, заједно са мерама кривичног
правосуђа, одлучујућу улогу.

Питање превенције малолетничке делинквенције је, уствари, борба за сваког
младог човека који је у одређеном ступњу свог развоја, стицајем различитих околности
и фактора, прекршио одређене друштвене и правне норме. То је често дуга и тешка
борба елиминације свих криминогених фактора који су довели до извршења кривичног
дела, али и изградње и усвајање позитивних ставова и склоности који ће малолетнику
омогућити да постане користан члан друштва. Проналажење најефикаснијег начина
реаговања на малолетничку делинквенцију је много захтевнији задатак од пуке
примене норми малолетничког кривичног законодавства. Чини се да ни у једној
друштвеној области улога превенције и свеобухватног сагледавања свих чинилаца
криминалитета није од толиког значаја као у случају малолетничке делинквенције јер
малолетни делинквенти због својих година и живота који је пред њима, обично имају
довољно времена да усвоје правилне обрасце понашања и живота у друштву уређених
односа, уколико им друштво преко својих институција у томе на прави начин помогне.
Борба за сузбијање малолетничке делинквенције зато не представља само пуко
криминалнополитичко питање за чије решавање су задужени чланови научне и
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академске заједнице. Она је много више од тога-борба за праведније и хуманије
друштво, друштво једнаких могућности за све његове чланове.

1.6. Социјално патолошке појаве и малолетничка делинквенција
Детињство и младост, као периоди у развоју сваког људског бића, представљају
наставак процеса биолошке репродукције из троугла жена-мушкарац-дете, при чему је
тренутак зачећа најважнији у животу сваке јединке. Тада се ствара нова индивидуа и
одређује њена целокупна наследна компонента и пол. Од тренутка када се роди, дете
почиње да развија своју личност у одређеним социјално-културним условима. Уз
биолошки материјал и потенцијал, наслеђен од предака, дететова личност се формира у
породици, која је део шире културне средине у којој дете живи.

Деца не могу да бирају историјски, друштвени и породични миље у којем ће се
родити и одрастати. Зато постоји схватање да су од самог рођења деца суочена са
„универзалним синдромом ризика доласка на свет“. Отуда се као заједничка особина
свих новорођених људских бића истиче њихова потпуна незаштићеност и
беспомоћност у односу на друге младунце сисара. Ни пред једним другим потомством,
природа и његова околина не стављају толике задатке које једно дете примарно треба
да испуни да би опстало и одговорило захтевима своје средине и врсте. Целокупан ток
развоја детета, као континуирани процес који у себи садржи и одређене
закономерности, одвија се кроз јединство између телесног и душевног сазревања у
одређеним социјалним условима. Биолошке, психолошке и социјалне компоненте,
особене у различитим периодима развоја детета, садрже у себи низ услова који утичу
на појаву неприлагођеног или агресивног понашања, које некада постаје делинквентно.

Сукоб са родитељима око ослобађања од зависности има значајне социјалне
последице. Теже последице настају код оне деце којој родитељи од раније нису
дозвољавали да порасту. У пубертетским сукобима нека деца или препуштају
одлучивање другима, родитељима, на пример, док друга прихватају само она решења
која су супротна савету, без обзира што је таква солуција мање повољна по њих. Брзе
промене од детињастог до зрелог понашања често су загонетне и застрашујуће за дете
у пубертету, али и за родитеље. Уз одржавање сталног реалистичног и потпорног става
одраслих, према мишљењу М. Костић потешкоће у односима родитељ-дете могу бити
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ублажене, посебно ако одрасли прихвате да интензивна емоционална превирања у
овом периоду настају мимо воље детета.384

Из свега реченог о криминогеним факторима малолетничке делинквенције,
произилази јасан закључак да је сасвим погрешно и научно неоправдано примат давати
једној групи фактора, а притом занемаривати или минимизирати дејство осталих. Чини
се да је врло близу истини закључак да је малолетничка делинквенција производ
деловања већег броја фактора што овој негативној друштвеној појави даје још
комплекснији карактер, а њено сузбијање чини тежим и дуготрајнијим. У најужој вези
са малолетничком делинквенцијом су и појаве које истина нису инкриминисане у
кривичном законодавству, али су, такође, друштвено опасне и штетне. Због њиховог
карактера, оправдано је посветити им извесну пажњу.

Под социопатолошким појавама се најчешће подразумевају све оне негативне
појаве који и поред своје опасности и штетности немају карактер кривичних дела
(просјачење, беспосличарење, скитничење, проституција, алкохолизам, коцкање,
наркоманија и сл). О овим социопатолошким појавама и њиховим утицајима на
малолетнички криминалитет већ је било речи. На овом месту би требало скренути
пажњу и на још једну појаву која има и социопатолошки карактер. Наиме, велики
проблем који отежава адекватно друштвено реаговање на малолетничку делинквенцију
представља и неадекватно медијско извештавање. Један од веома значајних проблема
је и сензационалистичко информисање јавности односно претерана реакција медија и
одсуство адекватног реаговања у догађајима који по својој екстремности, суровости,
сами по себи узбуркавају јавност. Некада овакво извештавање може да има и елементе
неког кривичног дела (нпр.повреда тајности поступка), али и кад то није случај, овакво
медијско извештавање, по нашем мишљењу, има карактер друштвено опасне појаве.

Неистинитим интерпетирањем изјава сведока, нетачним приказивањем лица
места, давањем неодговарајућих правних квалификација од стране дневних листова,
отежава се рад суда у утврђивању истине, а касније и у убеђивању јавности код већ
формираног става, да је судска одлука резултат утврђеног чињеничног стања, а не
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Костић, М., Личност малолетног делинквента - криминолошка обележја, Теме., Ниш, Универзитет,
2011, бр. 2, стр. 475-493.
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неких других разлога који иначе у последње време прате судске одлуке као одраз
неповерења грађана у ову институцију.

Изношењем у новинама улице, броја зграде где малолетник станује, навођењем
имена и презимена брата, другова, комшија итд. врши се на посредан начин
идентификација малолетника и тиме директно вређа једно од основних начела
кривичног поступка према малолетницима садржано у чл. 55. ЗМ јер се не смеју
објавити подаци на основу којих се може сазнати о којем малолетнику се ради и ако су
том приликом дати иницијали имена и презимена малолетника.

Одредбе о тајности поступка чл. 55. и 75. ЗМ имају за циљ да се заштити
личност малолетника од претераног публицитета и избегавања несагледивих штетних
последица по личност малолетног учиниоца, обавештавањем јавности о појединостима
кривичног дела и личности његовог учиниоца. У том смислу начин информисања
јавности која има право на истиниту и потпуну информисаност је од несагледивог
значаја. Сваки додир малолетника са јавношћу у циљу заштите личности и тајности
поступка као и спречавању контакта њихових са криминилизованијом категоријом
пунолетних извршилаца кривичних дела према којима се води судски поступак, у
савременим земљама се огледа и у изолацији судских просторија у којима се воде
кривични поступци према малолетницима од осталих просторија у судској згради.385
Овакав сензационалистички приступ није карактеристичан само за савремено
новинарство, већ се може пратити кроз историју развоја штампе на овим просторима.
Такође, карактеристично је да су новинари често као чињеничну подлогу за своје
чланке узимали различита полицијска саопштења, сматрајући их апсолутно истинитим
и дајући им карактер правноснажне судске одлуке, што свакако представља повреду
претпоставке невиности и кршење материјалног и процесног кривичног права на штету
окривљених. Овакво извештавање о криминалитету малолетника се може срести и у
прошлости. О томе говори и истраживање о начину извештавања о малолетничкој
делинквенцији у дневном листу „Политика“ спроведено 2012. године. С тим у вези,
значајно је обратити пажњу на карактер појединих кривичних дела извршених од
стране малолетника. Многа од њих су директна последица патријархалног морала, јако
385
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30.03.2013.

312

присутног у тадашњем друштву. Примера за то има много (убиства из страсти,
љубоморе, убиства супарника и сл.). Одраз патријархалног морала се може наћи и у
изузетно великој друштвеној осуди патрицида и матрицида и чињеници да се готово
увек уз име малолетног делинквента наводило име оца, а ређе мајке. Упадљива је
неравноправност између мушкарца и жене посебно када је реч о насиљу у породици,
али се ипак, уочавају тенденције друштвене и правне осуде мушкарца који је
злостављао чланове своје породице.386

На основу свега изнетог се са основом може закључити да је малолетничка
делинквенција изузетно сложена друштвена појава, условљена бројним факторима
различитог типа и карактера. Ипак, сва комплексност малолетничке делинквенције, као
друштвеног феномена, никако не треба да умањи напоре друштва и државе у целини
усмерене ка њеном сузбијању из разлога што друштво има обавезу да младима осигура
услове за правилан развој, а ова обавеза је посебно изражена код оних малолетника
који су из различитих разлога, најчешће развојне природе, дошли у сукоб са законом и
своју антисоцијалност изразили вршећи најразличитија кривична дела. Јер, улагање у
правилан развој најмлађих чланова, њихово образовање и васпитање, с једне, и
сузбијање малолетничке делинквенције, с друге стране је једино сигурно улагање у
будућност једног друштва и сигуран пут ка његовом просперитету и одрживом развоју.
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О начину извештавања о малолетничкој делинквенцији у дневном листу „Политика“ видети више:
Димовски Д., Мирић, Ф., Преглед чланака о малолетним делинквентима објављеним у дневном листу
"Политика" од 1934-1936. године, Зборник радова Правног факултета у Нишу : тематски број. Медији
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ДРУГИ ДЕО

2. КРИМИНОЛОШКО ОБЈАШЊЕЊЕ МАЛОЛЕТНИЧКЕ
ДЕЛИНКВЕНЦИЈЕ ИЗ ПРАКСЕ

2.1. Опис истраживања
Анализом доступне криминолошке литературе утврђено је да недостаје једна
свеобухватна и детаљна анализа малолетничке делинквенције у Нишу. Будући да сви
индикатори показују да је малолетничка делинквенција по обиму у благом порасту, као
и да је у порасту број извршених кривичних дела са елементима насиља, неопходно је
било спровести истраживање о феноменолошким и етиолошким карактеристикама
малолетничке делинквенције у Нишу. Као почетна година за формирање узорка за
истраживање, узета је 2006. година јер је тада почео да се примењује Закон о
малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних
лица, који на јединствен начин регулише материју материјалног, процесног и извршног
кривичног права. Истраживање је ограничено на шест календарских година (закључно
са 2011. годином), како би се обезбедила одговарајућа временска динстанца, неопходна
за овакав тип истраживања.

Само истраживање је спроведено у две фазе. Први део истраживања спроведен
је у Вишем суду у Нишу од октобра 2011. године до фебруара 2012. године и обухватао
је анализу „КМ“ уписника Вишег (Окружног) суда у Нишу (уписници правоснажно
окончаних предмета према малолетницима) за период од 2006. до 2011.године. Циљ
овог дела истраживања је био да се увидом у наведене уписнике стекне јасан увид у
феноменолошке карактеристике малолетничког криминалитета у Нишу (обим
криминалитета, његова структура и динамика рецидивизам итд). Такође, извршен је и
увид у доступне предмете Вишег (Окружног) суда у Нишу у којима је суд изрекао
васпитну меру упућивања у васпитну установу како би се анализирало поступање овог
суда када је реч о изрицању васпитне мере. До података о броју пријављених
малолетника од 2006. до 2011. године на територији Ниша се дошло на основу анализе
података из службене евиденције Полицијске управе у Нишу.
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Други део истраживања је спроведен у Заводу за васпитање омладине у Нишу.
Циљ ове фазе истраживања је био да се дође до поузданих сазнања о етиолошким
карактеристикама малолетничке делинквенције у Нишу на узорку корисника услуга
Завода за васпитање омладине у Нишу. Ова установа је изабрана јер је једина
референтна установа која се бави тртманом малолетних делинквената на подручју
града Ниша. Овај део истраживања је трајао од средине јуна до краја децембра 2013.
године. У овом периоду је најпре обављен разговор са члановима стручног тима
Завода (васпитачима, педагозима, социјалним радницима), како би се уочили најчешћи
проблеми у извршењу најблаже заводске санкције и уопште третману малолетних
преступника, као и прикупиле њихове сугестије и предлози за измену система
малолетничких кривичних санкција. Након тога, обављен је и разговор са неким од
штићеника Завода, по унапред припремљеним питањима који су се односили на мотиве
извршења кривичног дела, али и однос са жртвом, другим васпитачима и штићеницима
и другим значајним питањима за извршење васпитне мере. Разговор је био добровољан
и анониман. Јуна 2013. године је објављен разговор са 4 кориснка услуга Завода, док је
са преосталима разговор обављен крајем августа и у децембру исте године након
њиховог повратка са школског распуста, будући да многи од корисника, по речима
васпитача, школски распуст проводе ван Завода. И коначно, након добијених дозвола
од стране Министарства за рад, запошљавање и социјалну политику, извршен је увид у
персоналне досијее корисника услуга Завода којим је Виши (Окружни) суд у Нишу
изрекао васпитну меру упућивање у васпитну установу. У циљу свеобухватног
сагледавања васпитног потенцијала ове васпитне мере и формулисања предлога за
њено побољшавање, обављен је и разговор са судијом за малолетнике Вишег суда у
Нишу и замеником Вишег јавног тужиоца у Нишу, који је задужен за заступање
оптужбе

у

кривичним

поступцима

према

малолетницима,

према

унапред

припремљеном упитнику. Са судијом за малолетнике разговор је обављен маја 2013.
године, а са замеником Вишег јавног тужиоца у Нишу, који се бави процесуирањем
малолетних извршилаца кривичних дела разговор је обављен фебруара 2014. године.
Испољене разлике у ставовима између чланова стручног тима Завода и запослених у
правосуђу о питањима важним за извршавање васпитне мере упућивање у васпитну
установу представљају драгоцено полазиште за њену реформу у циљу њеног
побољшања, будући да су у овом делу истраживања учествовали стручњаци из
различитих области, који се сваки из угла своје професије баве сузбијањем
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малолетничке

делинквенције.

То

свакако

указује

на

неопходност

мултидисциплинарног приступа проблему преступништва младих. Овакав приступ је
неопходан због комплексности малолетничке делинквенције, као друштвене појаве
која у великој мери негативно утиче на будућност друштва. Мултидисциплинаран
приступ у изучавању преступништва младих је неопходан и из разлога што је сам
процес одрастања и васпитања изузетно сложен и може се посматрати из угла бројних
наука и научних дисциплина. Сва сложеност предмета истраживања је приказана и у
неколико хипотеза које су провераване током целог истраживања, имајући у виду
добро познато методолошко правило да је циљ сваког научног истраживања
проверити, али не нужно и потврдити хипотезе. Полазне хипотезе и резултати
спроведеног истраживања су презентовани у наставку рада.

2.2. Хипотезе истраживања

Хипотезе овог истраживања проистичу из предмета истраживања ове докторске
дисертације. Будући да је предмет овог рада одређен доста широко кроз приказ
основних савремених схватања феноменолошких и етиолошких карактеристика
малолетничке делинквенвенције, и хипотезе које је у истраживању требало проверити
се односе , како на феноменолошке, тако и на етиолошке карактеристике малолетничке
делинквенције:
 Бележи се пораст малолетничке делинквенције у Нишу (2006-2011)
 Малолетници најчешће врше имовинска кривична дела.
 У полној структури малолетних делинквената је вишеструко више лица
мушког него женског пола.
 Негативне особине личности малолетних делинквената (егоцентричност,
низак праг на фрустрацију, антисоцијалне тенденције, агресивност и сл)
доприносе у великој мери појави делинквентног понашања код малолетника
из свих узрасних група
 Лоши породични односи у великој мери доприносе стварању погрешних
вредносних система код малолетника, што погодује повећању обима
малолетничке делинквенције
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 Због био-психо-социјалних особености малолетништва као развојног
доба,

малолетници

су

посебно

осетљиви

на

деловање

егзогених

(спољашњих) криминогених фактора (школа, вршњачке групе, средства
јавног информисања).

Провера наведених хипотеза би омогућила потпуни увид у структуру
криминалитета младих у посматраном периоду на територији града Ниша, имајући у
виду извршена кривична дела, структуру малолетних извршилаца према старости и
полу, као и учесталост поврата као посебног кривичноправног института.

С друге стане, хипотезе које се односе на етиолошке карактеристике
малолетничке делинквенције у посматраном периоду представљају одговор на питање
о узроцима ове негативне и веома штетне и опасне друштвене појаве у Нишу. Као што
је већ речено, питање узрока одређеног облика криминалитета је основно питање
криминалне етиологије. Успешно и ефикасно сузбијање негативних социопатолошких
појава захтева и дубље истраживање њихових узрока, услова и повода. Овај задатак је
утолико тежи јер уколико се ради о криминалној појави која је мултифакторски
условљена, као што је малолетничка делинквенција. Управо ова комплексност
испитиване појаве је условила постављање хипотеза које су довољно опште, а
истовремено и довољно прецизне да се њиховим проверавањем дође до одговора који
би се односили на све важније аспекте испитиване појаве и како би се пронашли
ефикаснији начини друштвене реакције који би допринели сузбијању малолетничке
делинквенције, што овом раду даје и одређени криминално политички значај.

2.3. Формирање узорка и објашњење коришћених методолошких
поступака

Узорак за истраживање спроведено у оквиру ове дисертације који се односи на
феноменолошке карактеристике преступништва младих у Нишу формиран је увидом у
КМ уписнике Вишег (Окружног) суда у Нишу за период од 2006. до 2011. године.
Треба напоменути је истраживачки узорак формиран тако што су анализирани само
они поступци према малолетницима правноснажно окончани у датој години (од 2006.
до 2011. године), с тим што се време извршења кривичног дела нужно не поклапа са
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временом пресуђења. На основу овако формираног узорка могао се стећи јасан увид у
феноменолошке карактеристике делинквенције на територији града Ниша у
посматраном периоду. Такође, да би се утврдило колико се често изриче васпитна мера
појачани надзор органа старатељства уз дневни боравак у установи за васпитање и
образовање и васпитна мера упућивање у васпитну установу извршен је и увид у списе
предмета Вишег (Окружног) суда у Нишу у којима је кривични поступак окончан на
тај начин што је суд малолетнику изрекао неку од наведених кривичних санкција.
Увидом у одговарајуће уписнике утврђено је да је у 22 случаја изречена нека од ових
васпитних мера, али је само 10 предмета било физички доступно истраживачу, те је на
основу овако формираног узорка извршена анализа случаја приказивањем изрека
пресуда и одговарајућих мишљења Центра за социјални рад у којима су били садржани
и предлози за изрицање појединих васпитних мера у сваком конкретном случају. То је
учињено прегледом одговарајућих списа предмета. Због прегледности анализе
резултата овог дела истраживања, исти ће бити презентовани у одељку „Студија
случаја“. На овом месту ће се указати само генерално на нека наша запажања током
овог дела истраживања. Наиме, на основу анализа одговарајућих списа предмета
Вишег суда у Нишу, утврђено је васпитна мера појачани надзор органа старатељства
уз дневни боравак у установи за васпитање и образовање и васпитна мера упућивање у
васпитну установу изрицана у релативном малом броју случајева у односу на укупан
број изречених кривичних санкција у посматраном периоду, што сведочи о томе да суд
није у довољној мери препознао, ни искористио васпитни потенцијал ове најблаже
васпитне мере заводског типа која се изриче малолетном учиниоцу кривичних дела
чије се васпитање и преваспитање може постићи једино издвајањем из дотадашње
средине, стављањем под стални надзор и пружањем помоћи од стране стручних лица,
било да се она изриче самостално или у комбинацији са васпитном мером појачаног
надзора од стране органа старатељства.

За теоријску анализу малолетничке делинквенције је била коришћена постојећа,
домаћа и страна литература, релевантни домаћи и страни законски прописи, као и
међународни документи и други материјали. У том смислу, су коришћени следећи
методи: језичко тумачење, дескриптивни метод, нормативни и упоредно-правни метод.

Као што је већ речено, до података о феноменолошким обележјима
малолетничке делинквенције се дошло анализом статистичких података Полицијске
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управе у Нишу о броју, полној и старосној структури пријављених малолетника за
извршена кривична дела за период од 2006.године до 2011. године, одговарајућих
уписника Вишег (Окружног) суда у Нишу о правноснажно окончаним кривичним
поступцима према малолетницима („КМ“ уписници) за период од 2006. до 2011.
године. Посебно је анализиран обим малолетничког криминалитета (узимајући у обзир
врсту и тежину извршених кривичних дела, као и врсту и тежину изречених кривичних
санкција). Од осталих феноменолошких обележја посматране појаве узете су у обзир
пол и узраст малолетних делинквената према којима је кривични поступак
правноснажно окончан у посматраном периоду. Што се тиче узраста малолетних
делинквената и њиховог кривичноправног положаја, доследно је примењивана подела
малолетника

према

Закону

о

малолетним

учиниоцима

кривичних

дела

и

кривичноправној заштити малолетних лица на млађе малолетнике (старости 14-16
година), старије малолетнике (старости од 16-18 година) и млађа пунолетна лица
(особе које су у време извршења кривичног дела навршиле 18 година, али у време
суђења нису навршиле 21 годину). Нарочита пажња је посвећена и рецедивизму код
малолетних учинилаца кривичних дела који је такође праћен на основу података из
наведених уписника. У овом делу истраживања је коришћен углавном статистички
метод. Такође, где год је то било могуће коришћени су и званични подаци Републичког
завода за статистику из области правосуђа. Ови подаци су коришћени приликом
анализе феноменолошких карактеристика малолетничке делинквенције у Републици
Србији за период од 2006. до 2011. године, о чему је раније било више речи.
Као критеријум за избор случајева за анализу, узето је време изрицања
правноснажне пресуде (2006-2011), да је решење према малолетнику изрекао Виши
(Окружни) суд у Нишу и да је кривично дело извршено на јурисдикционом подручју
Вишег (Окружног) суда у Нишу које осим града Ниша обухвата још и Алексинац,
Гаџин Хан, Дољевац, Ражањ и Сврљиг. Ово је учињено пре свега да би се што
потпуније приказале све феноменолошке и етиолошке карактеристике малолетничке
делинквенције у Нишу у складу са раније дефинисаним предметом ове докторске
дисертације.

Подаци о етиолошким карактеристикама посматране појаве су прикупљени
анализом личних листова штићеника Завода за васпитање омладине у Нишу уз
коришћење анализе садржаја и анализе случајева као преовлађујућег метода. За
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анализу садржаја персоналних досијеа корисника услуга Завода за васпитање омладине
у

Нишу,

као

преовлађујућег

метода

за

квалитативну анализу етиолошких

карактеристике малолетничке делинсквенције у Нишу, смо се одлучили из разлога
који је нормативне природе. Наиме, према позитивним прописима (чл.20.ЗМ), васпитна
мера упућивања у васпитну установу може трајати од 6 месеци до 2 године. Имајући у
виду да је истраживање било временски ограничено на период од 2006. до 2011.
године, а да је спроведено 2013. године, сасвим је јасно да није било могуће спровести
непосредан разговор са васпитаницима, којима је у том периоду изречена васпитна
мера упућивања у васпитну установу. Да би се овај недостатак отклонио, обављен је
добровољни и анонимни разговор са 11 малолетника који су 2012. и 2013. године
упућени у ЗЗВО Ниш. Овакав методолошки поступак је омогућио да се дође до
драгоцених података о практичној примени ове васпитне мере у Нишу и то од самих
лица којима је она намењена, што овом раду даје и извесну актуелност. Наравно, увек
постоји могућност да малолетни испитаници не дају истините одговоре на постављена
питања. Ово је недостатак својствен многим истраживањима овог типа, који смо се
трудили да превазиђемо стварањем што већег односа поверења између испитаника и
испитивача. Такође, на основу анализе садржаја персоналних досијеа малолетника,
могуће је видети и запажања представника стручног тима установе који су са
конкретним малолетником непосредно радили током извршавања изречене васпитне
мере, што је непроценљив извор података од великог значаја за само истраживање.
Иако се у овој установи налазе и лица која испољавају одређена предделинквентна
понашања, па самим тим се не налазе у зони кажњивости, подаци добијени
истраживањем у Заводу за васпитање омладине у Нишу су од изузетног значаја за
изучавање малолетничке делинквенције у Нишу јер се ради о јединственој установи
која се бави васпитавањем омладине са делинквентним понашањем на територији
нашег града. Један од циљева овог рада јесте и да кроз анализу практичне примене
васпитне мере упућивања у васпитну установу на територији града Ниша, сагледа и
могућност за измену појединих законских одредби, како би се побољшала ефикасност
примене ове васпитне мере. Ови предлози de lege ferendе би требало управо томе да
допринесу.

Истраживање је било ограничено на Полицијску управу у Нишу, Виши суд у
Нишу и Завод за васпитање омладине у Нишу, пре свега из разлога што се ради о
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установама које могу да пруже јасан увид у стање малолетничке делинквенције у
нашем граду, с обзиром на своју надлежност и послове које обављају.

2.4. Резултати истраживања
Подаци о стању малолетничке делинквенције на територији Полицијске управе у Нишу за период
од 2006. до 2011. године
Табела 9. Подаци о пријављеним кривичним делима извршеним од стране малолетника

Град
Ниш

Град
Ниш

Година

Укупан број
КД
малолетника

Убиство

Убиство
у
покушају

Тешко
убиство

2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.

561
356
298
304
366
328

/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/

Год

Крађа

Тешка
крађа

Разбојничка
крађа

Разбојништво

2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.

249
138
90
60
80
60

192
132
110
140
163
165

1
/
1
/
/
/

20
10
19
8
10
8

Година

Отмица

2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.

/
/
/
/
/
/

Град
Ниш

Неовлашћена
производња,
држање и
стављање у
промет опојних
дрога
7
5
6
9
7
2

Тешко
убиство
у
покушају
/
1
/
/
/
/

Ситна
крађа,
утаја
или
превара
4
7
16
5
2
3

Тешка
телесна
повреда

Лака
телесна
повреда

Силовање

Силовање
у
покушају

2
3
4
4
5
11

9
6
7
12
13
8

/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/

Уништење
или
оштећење
туђе
ствари
15
9
13
14
11
10

Неовлашћено
коришћење
туђег возила

Изнуда у
покушају

16
10
1
7
21
16

5
3
2
3
1
3

Омогућавање
уживања
опојних дрога

Изазивање
опште
опасности

Недозвољено
држање оружја и
експлозивних
материја

Тешка дела
против
безбедности
саобраћаја

Остала КД
малолетника

/
/
/
/
/
/

3
3
1
/
3
/

3
3
2
1
1
3

4
1
1
1
1
-

31
25
25
40
48
39
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Табела бр. 10.Старосна и полна структура пријављених малолетника за извршена кривична дела
на подручју града Ниша387
2006. година
Узраст
до 14 година
14-15 година
16-17 година
Укупно

Мушкарци
46
78
122
246

Жене
4
6
8
18

Укупно
50
84
130
264

Мушкарци
44
82
98
224

Жене
1
8
8
17

Укупно
45
90
106
241

Мушкарци
38
70
118
226

Жене
2
7
4
13

Укупно
40
77
122
239

Мушкарци
41
83
104
228

Жене
9
6
7
22

Укупно
50
89
111
250

Мушкарци
27
86
133
246

Жене
2
3
4
9

Укупно
29
89
137
255

Мушкарци
30
55
111
196

Жене
3
3
9
15

Укупно
33
58
120
211

2007. година
Узраст
до 14 година
14-15 година
16-17 година
Укупно
2008. година
Узраст
до 14 година
14-15 година
16-17 година
Укупно
2009. година
Узраст
до 14 година
14-15 година
16-17 година
Укупно
2010. година
Узраст
до 14 година
14-15 година
16-17 година
Укупно

2011. година
Узраст
до 14 година
14-15 година
16-17 година
Укупно

387

У старосну структуру пријављених малолетних извршилаца кривичних дела нису укључена млађа
пунолетна лица јер је њихов статус везан за узраст у време суђења, па је број ових извршилаца
кривичних дела укључен у судску статистику.
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Извор: МУП РС-Полицијска управа у Нишу.
Статистички показатељи малолетничке делинквенције на основу података Вишег (Окружног)
суда у Нишу за период од 2006. до 2011. године388

Табела бр. 11. Укупан број малолетника према којима је кривични поступак правноснажно
окончан по годинама:
2006

2007

2008

2009

2010

2011

Укупно

238

163

140

57

236

100

934

Табела бр. 12.Узраст извршилаца кривичних дела

Млађи

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Укупно

52

26

28

8

80

17

211

133

98

92

42

128

58

551

53

39

20

7

28

25

172

238

163

140

57

236

100

934

малолетници
Старији
малолетници
Млађа
пунолетна
лица
Укупно

Табела бр. 13. Структура малолетних извршилаца кривичних дела према полу
2006

2007

2008

2009

2010

2011

Укупно

Женски

12

11

7

/

8

4

42

Мушки

226

152

133

57

228

96

892

Табела бр. 14. Малолетни делинквенти као повратници
2006

2007

2008

2009

2010

2011

Укупно

16

5

19

7

15

5

67

388

У оквиру спроведеног истраживања анализирани су пресуђени предмети из уписника „КМ“
(кривични поступак према малолетницима) за период 2006-2011. године Вишег (Окружног) суда у
Нишу који према Закону о седиштима судова и јавних тужилаштава („Сл.гласник РС“, бр.116/08)
обухвата подручје Вишег суда у Нишу, које чине општина Алексинац, Гаџин Хан, Дољевац, Ражањ и
Сврљиг и град Ниш, са судским јединицама у Алексинцу, Ражњу и Сврљигу , које су установљене
формирањем нове мреже судова која је почела да се примењује 01.01.2010. године.
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Табела бр. 15. Структура малолетничке делинквенције према врсти извршених кривичних дела

Назив кривичног дела

2006

2007

2008

2009

2010

Лака телсна повреда

4

8

3

1

8

4

28

Тешка телесна повреда

5

/

5

4

7

4

25

Учествовање у тучи

17

1

3

/

9

/

30

Убиство

3

1

/

/

/

/

4

Тешко убиство

1

2

/

/

/

/

3

1

/

/

/

/

/

1

31

12

11

5

24

8

91

Крађа

39

18

16

6

27

15

121

Тешка крађа

72

96

73

28

96

62

427

Уништење и оштећење

12

4

/

1

3

/

20

5

6

6

/

7

/

24

Превара

1

2

/

/

/

1

4

Изнуда

4

1

2

/

2

/

9

Неовлашћено

11

2

4

/

1

1

19

Крађа возила

5

/

/

/

6

/

11

Разбојништво

6

4

4

4

6

12

36

Прикривање

/

1

/

/

5

10

/

/

/

/

/

10

165

134

105

39

143

100

687

5

6

/

3

6

3

23

држање

/

/

/

/

/

3

3

Кривична дела против

5

6

/

3

6

6

26

1

1

/

/

2

2

4

/

/

/

/

3

/

3

1

1

/

/

5

2

9

Угрожавање

опасним

2011

Укупно

оруђем при тучи или
свађи
Кривична дела против
живота и тела

туђе ствари
Ситна крађа, утаја и
превара

коришћење туђег возила

Тешки

случајеви

6

разбојништва
Кривична дела против
имовине
Неовлашћена
производња, држање и
стављање

у

промет

опојних дрога
Неовлашћено
опојних дрога

здравља људи
Изазивање

опште

опасности
Злоупотреба
телекомуникационих
знакова
Кривична дела против
опште

сигурности

људи и имовине
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Угрожавање

јавног

5

4

/

/

/

1

10

Угрожавање саобраћаја

/

/

2

/

/

/

2

1

2

1

1

2

/

7

6

6

3

1

2

1

19

1

/

1

1

/

/

3

Насилничко понашање

1

4

2

5

15

2

29

Насилничко понашање

/

/

1

/

/

/

1

/

/

/

3

/

3

1

2

1

/

/

/

4

3

6

5

6

18

2

40

/

1

/

/

1

/

2

/

1

/

/

1

/

2

Принуда

2

/

/

/

/

3

5

Угрожавање сигурности

/

/

1

/

5

3

9

Злостављање и мучење

/

/

/

/

2

/

2

Кривична дела против

2

/

1

/

7

6

16

Увреда

/

/

/

/

1

1

1

Клевета

/

/

/

/

/

1

Кривична дела против

/

/

/

/

1

2

3

Проневера

1

/

/

/

/

/

1

Кривична дела против

1

/

/

/

/

/

1

Фалсификовање новца

1

/

/

/

4

1

6

Недозвољена трговина

/

/

/

/

1

саобраћаја

опасном

радњом

и

опасним средством
Тешка

дела

против

безбедности

јавног

саобраћаја
Кривична дела против
безбедности

јавног

саобраћаја
Ометање

службеног

лица у вршењу послова
безбедности

на спортској приредби
или јавном скупу
Неовлашћено
организовање игара на
срећу
Недозвољена
производња, држање,
ношење и промет
оружја и експлозивних
материја

Кривична дела против
ЈРМ
Напад службеног лица у
вршењу

службене

дужности
Кривична дела против
државних органа

слобода и права човека
и грађанина

части и угледа

службене дужности

1
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1

/

/

/

5

1

7

Силовање

/

/

/

/

/

1

1

Обљуба са дететом

/

/

2

/

3

/

5

Обљуба над немоћним

/

/

1

/

1

/

2

полне

/

/

1

/

/

/

1

Посредовање у вршењу

/

/

/

/

1

1

2

/

/

4

/

5

2

11

Насиље у породици

/

/

/

1

3

/

4

Кривична дела против

/

/

/

1

3

/

4

Лажно пријављивање

1

/

/

/

/

/

1

Непријављивање

/

/

/

/

/

1

1

1

/

/

/

/

1

2

3

/

/

2

/

1

6

3

/

/

2

1

6

Незаконит лов

1

/

/

/

/

/

1

Шумска крађа

/

/

/

/

1

/

1

Кривична дела против

1

/

/

/

1

/

2

1

2

/

/

/

/

3

1

2

/

/

/

Кривична дела против
привреде

лицем
Недозвољене
радње

проституције
Кривична дела против
полне слободе

брака и породице

припремања кривичног
дела
Кривична дела против
правосуђа
Фалсификовање
исправе
Кривична дела против
правног саобраћаја

животне средине
Изазивање националне,
расне и верске мржње и
нетрпељивости

Кривична дела против
уставног

уређења

3
/

и

безбедности РС
Трговина

малолетним

/

1

/

/

/

/

1

/

1

/

/

/

/

1

132

928

лицима ради усвојења
Кривична

дела

против човечности
и

других

добара

заштићених
међународним
правом

Укупно

221

168

129

57

221
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Табела бр.16. Изречене кривичне санкције према малолетницима
Изречена кривична

2006

2007.

2008.

2009

2010

2011

Укупно

Обустава

117

69

65

11

113

45

420

Судски укор

63

33

26

16

47

25

210

Извињење

/

2

/

/

3

/

5

похађање

/

/

/

/

4

3

7

Укључење у групни

/

/

1

/

1

/

2

/

/

/

1

/

1

2

Посебне обавезе

/

2

1

1

8

4

16

Мере упозорења и

63

37

28

18

63

33

242

ПНОР

10

18

5

5

16

9

63

ПНОС

28

17

36

22

46

20

169

/

9

2

/

5

/

16

у

1

3

/

/

/

2

6

Упућивање у посебну

/

/

3

/

/

3

Упућивање у ВП Дом

13

7

5

3

/

2

30

Васпитне мере

115

91

79

48

130

66

529

Малолетнички затвор

/

3

1

/

/

/

4

Одузимање предмета

/

/

/

1

2

Обавезно

/

/

2

1

/

/

3

/

/

/

1

/

1

2

Мере безбедности

/

/

2

3

2

1

8

Решен

6

2

/

/

3

/

11

67

541

санкција

оштећеном
Редовно
школе

третман
Лечење
од

зависности

алкохола

и

опојних дрога

усмеравања

ПНОС

уз

дневни

боравак у ЗЗВО
Упућивање
васпитну установу

установу за лечење

лечење

3

наркомана
Обавезно
психијатријско
лечење на слободи

на

други

начин
Укупно крив. санк.

115

94

82

51

132

Извор: Виши суд у Нишу
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2.5. Научна интерпретација добијених резултата

Увид у одговарајуће уписнике, као и статистичке податке надлежних
институција које се баве сузбијањем малолетничке делинквенције, омогућио је да се
стекне донекле поуздана слика о стању малолетничке делинквенције у Нишу за период
од 2006-2011. године.

Табела бр.9. показује укупан број пријављених кривичних дела малолетника као
и врсту извршених кривичних дела. Број пријављених кривичних дела је у опадању и
од 2006. године закључно са 2011. годином је износио по годинама: 561,356,298, 304,
366, 328. Дакле, уочљив је тренд мање или више континуираног смањивања броја
пријављених малолетника, што би могло навести на закључак да је у Нишу у
посматраном периоду дошло до смањења обима малолетничке делинквенције. Ипак,
овакав закључак би, по нашем мишљењу, био преурањен, имајући у виду да се не
пријављује свако делинквентно понашање малолетника, као и да се све чешће користе
диверзиони модели поступања са малолетницима са делинквентним понашањем. Лако
је уочити да доминирају кривична дела против имовине (крађа, тешка крађа,
разбојничка крађа, разбојништво итд). Занимљиво је да је највише пријављених крађа
било 2006. године 249, а најмање 2011. године свега 60. Пад је забележен и код
кривичног дела тешка крађа додуше знатно мањи. Број ових кривичних дела је смањен
са 192 у 2006. години на 165 у 2011. години. Сличан тренд се уочава и код других
кривичних дела, с тим што се не може говорити о константном смањењу броја
пријављених. Оно што охрабрује јесте чињеница да у посматраном периоду на
територији Ниша није било малолетника пријављених за извршење кривичних дела
тешко убиство и убиство док је само 1 малолетник пријављен за покушај тешког
убиства. Смањен је и број извршених кривичних дела лаке телесне повреде, али је
повећан број извршених кривичних дела тешке телесне повреде где се као извршиоци
јављају малолетници (у 2006. години свега 2, а у 2011. 11 случајева). Посебно је
интересантно да је према подацима којима располаже Полицијска управа у Нишу, број
малолетних извршилаца кривичног дела недозвољена производња, држање и стављање
у промет опојних дрога у опадању (2006. 7 малолетника, а 2011. само 2). Слична је
ситуација и код кривичног дела недозвољено држање оружја и експлозивних материја
(у 2006. и 2011. години регистровано је свега по 3 извршилаца овог кривичног дела).
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Имајући у виду распрострањеност наркоманије и недозвољеног држања оружја међу
малолетницима у Нишу, посебно забрињава овако мали број пријављених малолетника
за ова кривична дела која у себи носе велику друштвену опасност. Више је могућих
разлога за то. Пре свега реч је о великој тамној бројци код овог облика криминалитета,
а могуће је да су и превентивни програми на нивоу локалне заједнице дали извесне
позитивне резултате на сузбијању ових облика криминалитета.

Табела бр. 10. приказује укупан број, полну и старосну структуру пријављених
малолетника. Број пријављених малолетника се по годинама кретао на следећи начин:
2006. 264, 2007. 241, 2008. 239, 2009, 250, 2010 255 и 2011. 211 малолетника.У полној
структури вишеструко је више лица мушког пола од лица женског пола. Тако је однос
пријављених малолетних лица мушког и женског пола у 2006. години био 246:18, у
2007. 224:17, у 2008. 226:13, у 2009. 228:22, у 2010. 246:9 и у 2011. 196:15. Овај сегмент
истраживања је потврдио хипотезу да у структури малолетничког криминалитета
преовлађују лица мушког пола у односу на лица женског пола, слично криминалитету
одраслих.

Узимајући узраст пријављених малолетника на територији Ниша може се на
основу приказаних података закључити да преовлађују старији малолетници (узраста
16-18 година). Њих је у 2006. години било 130, у 2007. 106, у 2008. 122, у 2009. 111, у
2010. 137 и у 2011. 120. У истом периоду деца (узраста до 14 година) и млађи
малолетници (узраста од 14-16 година) су пријављивани у знатно мањем број. Највише
је деце пријављено, 2006. и 2009 године по 50, а највише млађих малолетника 2010.
године њих 89. У свим узрасним категоријама дошло је до смањења пријављених
малолетних лица, што се ипак не може узети као апсолутно поуздан индикатор
смањења малолетничког криминалитета у Нишу, узимајући у обзир сва ограничења
полицијских статистика.

На основу резултата презентованих у Табели 11 се може утврдити да се укупан
број малолетника према којима је кривични поступак правноснажно окончан одлуком
Вишег (Окружног) суда у Нишу креће од 238 у 2006 до 100 у 2011. Сличан пад се
уочава и у узратној структури где се број процесуираних млађих малолетника креће од
52 у 2006, 26 у 2007, 28 у 2008, 8 у 2009, 80 у 2010, 17 у 2011. Број старијих
малолетника који су процесуирани у поступцима пред Вишим судом у Нишу је, такође,
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у паду и креће се од 133 у 2006, до 58 у 2011 години. И број процесуираних млађих
пунолетних лица је у посматраном периоду у опадању за преко 50 % и креће се од 53 у
2006 до 25 у 2011. години (Табела бр.12).

Интересантно је да резултати представљени у Табели 13 потврђују једну одавно
познату хипотезу у вези са полом малолетних извршилаца кривичних дела. Наиме и
наше истраживање је показало да број малолетних извршилаца кривичних дела мушког
пола вишеструко премашује број извршилаца женског пола. Тај однос је у 2006. години
био 226:12, у 2007. 152:11, у 2008 133:7, у 2009 57:0, у 2010 228:8, а у 2011 96:4 у
корист лица мушког пола. Кривичноправно посматрано поврат међу малолетним
делинквентима је у опадању и број повратника се креће од 16 у 2006 до свега 5 у 2011
години (табела бр. 14)

Са

аспекта

проучавања

феноменолошких

карактеристика

малолетничке

делинквенције у Нишу, посебно је занимљива њена структура посматрана према
извршеним кривичним делима (Табела бр. 15). Укупно посматрано у периоду 20062011. преовлађују кривична дела против имовине 687 кривичних дела, од тога преко
50% отпада на кривично дело тешке крађе (427), затим кривична дела против имовине
(91), кривична дела против јавног реда и мира (26), кривична дела против здравља
људи (26) и кривична дела против безбедности јасног саобраћаја (19). Сва остала
кривична дела су заступљена у знатно мањем обиму, што је у сагласности и са
савременим ставом широко распрострањеним у криминологији да у структури
малолетничког криминалитета преовлађује имовински криминалитет. Ова чињеница је
коришћена и код објашњења етиологије малолетничке делинквенције путем
сиромаштва као превалентног њеног фактора.

Из угла друштвеног и правног реаговања на криминалитет малолетника посебно
су значајни резултати о изреченим кривичним санкцијама према малолетницима у
посматраном периоду (Табела бр. 16). У посматраном периоду кривични поступак је
обустављен у 420 случајева, док је нека од васпитних мера изречена у 529 случајева.
Једанаест поступака је завршено на други начин (најчешће уступањем предмета другом
месном или стварно надлежном суду са територије Републике Србије). Разлог оволиког
броја обустављених поступака треба тражити и у све чешћем коришћењу принципа
опортунитета према малолетницима од стране Вишег јавног тужилаштва за
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малолетнике у Нишу, што је у сагласности са општеприхваћеном тенденцијом како у
малолетничком кривичном законодавству, тако и у криминологији и судској пракси да
се што већи број малолетника упућује на различите форме диверзионог поступања,
како би се избегли штетни ефекти на психофизички развој малолетника где год је то
могуће и оправдано и тиме допринело њиховој ресоцијализацији.

Од васпитних мера најчешће је изрицан судски укор и посебне обавезе, као мере
упозорења и усмеравања (242). Тиме је у пракси оживотворен став одавно познат у
криминологији малолетничке делинквенције да у изрицању кривичних санкција према
малолетницима треба ићи постепено, степенасто од лакших ка тежом, како би се што
лакшом кривичном санкцијом постигла сврха кривичних санкција. Од осталих
васпитних мера издвајају се ПНОР (63), ПНОС (169) и оно што је посебно занимљиво,
ПНОС уз дневни боравак у установи за васпитање малолетника и упућивање у
васпитну установу је изречено у свега 22 случаја. На први поглед је уочљиво да је ова
васпитна мера недовољно коришћена од стране судија за малолетнике. Сматрамо да то
није оправдано пре свега из разлога, што се ради о најблажој заводској мери која уз
успешну и ефикасну примену, може довести до ресоцијализације малолетних
извршилаца кривичних дела, у свим оним случајевима када је изрицање васпитних
мера упозорења и усмеравања недовољно, а изрицање строжијих васпитних мера
заводског карактера неправично по малолетника. Проблем је извршење ове васпитне
мере заводског карактера у пракси јер се она у Нишу извршава у Заводу за васпитање
омладине у коме се налазе и малолетници који су испољили

предделинквентно

понашање као и деца без родитељске бриге и у стању социјалне потребе, па је проблем
„криминалне заразе“ итекако присутан.

Од осталих заводских васпитних мера издвајају се упућивање у васпитнопоправни дом у 30 случајева, док је у посматраном периоду свега 3 малолетника
осуђено на казну малолетничког затвора, чиме је потврђено да ова кривична санкција
има карактер изузетка у савременом малолетничком кривичном праву.

Коначно, ако се узме у обзир све до сада речено о феноменолошким
карактеристикама малолетничког криминалитета у Нишу, према статистичким
подацима би се могло закључити да је криминалитет малолетника у опадању.
Нажалост, ова констатација није до краја истинита. Пре свега из разлога што су
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предмет истраживања били само правноснажно окончани поступци. Тиме је створена
само правосудна (тзв. јуристичка) слика о малолетној делинквенцији у Нишу за период
од 2006 до 2011. године. Стварна слика криминалитета малолетника умногоме
превазилази презентоване оквире пре свега из разлога што многи случајеви
преступништва младих остају непроцесуирани услед примене начела опортунитета у
поступку према малолетницима или због одбацивања кривичних пријава против
малолетника од стране службених лица Полицијске управе у Нишу. Ово само
потврђује тезу да се подаци о стварно обиму тако комплексне појаве као што је
малолетничка делинквенција не могу добити само простом применом статистичког
метода, без обзира на његову научну фундираност.

Део истраживања посвећен етиолошким карактеристикама малолетничке
делинквенције спроведен је у Заводу за васпитање омладине у Нишу у периоду од
18.06.2013. до 30.06.2013. године и од 20. до 25.12.2013. године. Циљ овог дела
истраживања је био да се на узорку који су чинили малолетници који су боравили у
Заводу у периоду од 2006. до 2011. године, анализом података из њихових личних
листова утврде основне етиолошке карактеристике малолетничке делинквенције у
Нишу. Завод за васпитање малолетника је изабран као једина референтна установа у
граду Нишу која се бави васпитавањем малолетника за делинквентним понашањем.
Такође, у овој установи се извршава и најблажа васпитна мера заводског карактераупућивање у заводску установу. Посебан циљ овог дела истраживања јесте и анализа
примене ове мере у пракси и предлагања њене реформе приликом новелирања
малолетничког кривичног законодавства у циљу побољшљња њене ефикасности, што
би за последицу имало сузбијање малолетничке делинквенције у Нишу.

Најпре, је било неопходно утврдити број малолетника којима је изречена
васпитна мера упућивање у васпитну установу („УВУ“) за период од 2006. до 2011.
године. До ових података се дошло увидом у „Књигу дежурстава“ ЗЗВО за посматрани
период (табела бр. 17).
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Табела бр 17.Статистички подаци о извршењу васпитне мере упућивања у васпитну установу Завод за
васпитање омладине за период 2006-2011 године
Година
2006
2007
2008
2009
Укупно изречених мера УВУ на
/
1
/
/
подручју Окружног/Вишег суда
Ниш-Град Ниш, извршених у
ЗЗВО Ниш
УВУ изречене у судским
1
1
2
/
јединицама Вишег суда Ниш, ,
извршених у ЗЗВО Ниш
Укупно изречених мера УВУ
1
2
2
/
јурисдикционо Ниш, извршених
у ЗЗВО Ниш
Укупно изречених мера УВУ –
37
36
32
41
остали судови у РС, извршених у
ЗЗВО Ниш
Укупно изречених васпитних
38
38
34
41
мера УВУ, извршених у ЗЗВО
Ниш (по годинама)
Укупно изречених васпитних мера УВУ, извршених у ЗЗВО Ниш (2006-2011)

2010
/

2011
/

/

/

/

/

27

27

27

27

205

Из података садржаних у табели бр.17. може се закључити да се у посматраном
периоду (2006-2011) у Заводу налазило свега 5 малолетника којима је Окружни/Виши
суд у Нишу изрекао васпитну меру упућивања у васпитну установу у Нишу. Ово је јако
мали број изречених васпитних мера овог типа, посебно ако се има у виду да је у истом
периоду (2006-2011) укупно у ЗЗВО Ниш било 205 малолетника којима је суд изрекао
ову васпитну меру. Упадљива је разлика између укупног броја изречених васпитних
мера ове врсте од стране Суда у Нишу и броја случајева у којима је ова васпитна мера
извршавана у ЗЗВО Ниш. Разлози за овакво стање су бројни (истраживањем је
покушано да се идентификују и неки од њих), али, по нашем мишљењу, један од
основних, проистиче из самог карактера ове васпитне мере. Наиме, она се изриче
малолетнику кога је потребно изместити из средине у којој је до тада живео јер она има
негативан утицај на његов психофизиички развој. Међутим, исувише уско тумачење
законских одредби о овој васпитној мери, могу довести до тога да малолетник прекине
сваки контакт са породицом и пријатељима, што свакако неће допринети остварењу
сврхе боравка у Заводу, а то је његова ресоцијализација након извршеног кривичног
дела. У тренутку посете Заводу у њему су боравили, по речима дежурних васпитача
претежно малолетници са територије Војводине којима су тамошњи судови изрекли
васпитну меру упућивања у васпитну установу. Оваква судска пракса је истина у
складу са законском одредбом о измештању малолетника из места у којем је живео пре
извршења дела, али свакако не доприноси увек ресоцијализацији малолетника јер
напуштањем места пребивалишта и одласком у удаљено место на извршење васпитне
мере малолетник кида поред антисоцијалних, што је и циљ ове васпитне мере, и
просоцијалне везе са средином у којој је раније живео (са породицом, пријатељима и
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сл). Због тога би требало размишљати о увођењу већег броја другачије уређених
васпитних установа или неких других алтернативних облика извршавања ове васпитне
мере као што су „куће на пола пута“ које већ постоје у појединим скандинавским
земљама.

Табела бр. 18.Статистички подаци о извршењу васпитне мере појачани надзор органа старатељства уз
дневни боравак у установи за васпитање и образовање у Заводу за васпитање омладине за период 20062011 године
Година

2006

2007

2008

2009

2010

2011

УВУ-ПНОС-Виши

/

/

1

1

1

3

1

1

3

2

2

2

4

5

(Окружни) суд Ниш
УВУ-ПНОС-остали
судови у РС
Укупно

/

/

У Табели 18. су приказани статистички подаци о извршењу васпитне мере
појачани надзор органа старатељства уз дневни боравак у установи за васпитање и
образовање у Заводу за васпитање омладине за период 2006-2011 године. Ова мера се
у ЗЗВО Ниш извршава у „дневном центру“ од 2008. године и од тада је укупно
тринаесторици малолетника изречена ова васпитна мера. Важно је истаћи да у складу
са одредбама малолетничког кривичног законодавства, малолетници којима је изречена
ова васпитна мера бораве у Заводу заједно са малолетницима којима је изречена нека
од мера социјалног старања. Чињеница да је неком малолетнику изречена васпитна
мера је позната само члановима стручног тима Завода, сходно позитивноправним
прописима који регулишу извршење малолетничкихкрвичних санкција. Овакво
решење је позитивно јер спречава сегрегацију и стигматизацију малолетника којима је
суд изрекао васпитну меру, али интеракција ове две групе малолетника може довести
до „криминалне заразе“ од које нису сасвим заштићени ни они малолетници који су
прошли кроз „дневни боравак“ Завода за васпитање омладине у Нишу.

Да би се стекао увид у све аспекте практичне примене васпитне мере
упућивање у васпитну установу, обављен је разговор са представницима стручног тима
Завода. У овом делу истраживања учествовало је 4 васпитача (од укупно 7 колико је
запошљено у Заводу), социјални радник и психолог. Како би се дошло до упоредивих
података и уочиле евентуалне разлике у ставовима о питањима релевантним за
сузбијање малолетничке делинквенције, као и о васпитној мери упућивања у васпитну
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установу између запослених у ЗЗВО, и запослених у правосуђу,обављен је и разговор
са судијом за малолетнике Вишег суда у Нишу и Вишег јавног тужилаштва у Нишу.
Они су одговарали на укупно 10 питања из специјално дизајнираног упитника. Питања
су намерно структуисана као питања отвореног типа како би испитаници могли што
слободније, у њима прикладној форми, изнесу своје ставове о појединим темама.
Учешће ових лица у истраживању је било добровољно и анонимно. Испитаниџи су
одговарали на следећа питања:

1.

Од када радите у овој установи и да ли Вам је то прво запослење?

2.
Шта мислите о стању малолетничке делинквенције данас и колико су се
њени појавни облици изменили у односу на време када сте почели да се бавите
сузбијање овом појавом?
3.

Који су по Вама, основни узроци малолетничке делинквенције у Нишу?

4.
Какво је Ваше мишљење о систему друштвеног реаговања на
малолетничку делинквенцију и да ли га треба реформисати?
5.
Из угла практичара, шта мислите о систему кривичних санкција према
малолетним учиниоцима кривичних дела и како га побољшати како би он у што
већој мери доприносио њиховој ресоцијализацији?

6.
Какво је Ваше мишљење о васпитној мери упућивање у васпитну
установу и о њеном васпитном потенцијалу?
7.

Који су разлози за релативно ретко изрицање ове мере у пракси?

8.

Који су основни проблеми у примени ове мере?

9.

Ваши предлози за реформу ове васпитне мере

10.

Додатни коментари

Анализа одговора испитаника на питање бр.1 из упитника показала је да сви
испитаници сем судије за малолетнике раде у својим установама преко 20 година.
Овако дуг период рада у једној установи, указује да се ради о лицима која имају
огромно искуство у раду са малолетницима са делинквентним понашањем, што их

335

чини више него компетентним за учествовање у оваквом истраживању. Већини
испитаника (5) ово није прво запослење, а 3 је изјавило да им је посао који тренутно
обављају први у професионалној каријери, док се један испитаник није изјаснио на ову
околност.

Друго питање из упитника се односило на стање малолетничке делинквенције
данас и на то колико су се њени појавни облици изменили у односу на време кад су
испитаници почели да се баве овим друштвеним феноменом. Испитаници запослени у
ЗЗВО Ниш су изнели готово јединствен став да је малолетничка делинквенција јако
сложена појава и да је тешко дати јасан пресек стања малолетничке делинквенције
данас, као и да се овом друштвеном феномену не придаје довољно пажње. Данас је
структура ове појаве много компликованија, будући да малолетници често испољавају
вишеструке проблеме у понашању. Малолетнички криминалитет се сада испољава кроз
извршење тежих кривичних дела и већи степен агресивности и свирепости. Према
наводима запослених у ЗЗВО Ниш, малолетничка делинквенција је у порасту и
најчешће је симптом и других социјалних проблема (алкохолиза, наркоманија и сл).
Пораст малолетничке делинквенције је узрокован и лошим друштвено-економским
положајем већине становништва у Србији и чињеницом да је породица данас у кризи,
што је нарочито важно имајући у виду васпитну функцију породице. Посебно је
симптоматично снижење старосне границе у испољавању делинквентног понашања,
будући да све већи број малолетника врло рано почиње испољавати проблеме у
понашању. Судија за малолетнике Вишег суда у Нишу који је такође учeствовала у
истраживању је изјавила да у структури малолетничке делинквенције доминирају
имовинска кривична дела иако се последњих година све више јављају и кривична дела
са елементима насиља, што потврђује и хипотезу овог истраживања о структури
извршених кривичних дела од стране малолетника у Нишу у посматраном периоду.
Истог је мишљења и тужилац за малолетнике Вишег суда у Нишу, што је у сагласности
и са статистичким подацима о структури малолетничког криминалитета у Нишу за
период који је обухваћен истраживањем.

Од испитаника се питањем бр.3. тражило да индентификују основне узроке
малолетничке делинквенције у Нишу. Готово сви испитаници су се сложили да су
главни узроци ове негативне појаве лоше материјално стање породица, поремећени
односи у породици, особине личности малолетника, незапосленост родитеља, лоша
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социјална политика, опште безнађе, непостојање превенције у локалној средини,
негативни

утицај

околине,

лош

образовни

систем

неприлагођен

потребама

малолетника, друштвено-економска ситуација, губитак улоге породице у васпитању,
недовољни програми за рад са младима на локалном нивоу, рестриктивно окружење,
противуречност друштвених односа, прекасно или прерано одрастање малолетника,
немогућност родитеља да активно утичу на понашање своје деце. Тужилац за
малолетнике није идентификовао специфичне узроке малолетничке делинквенције у
Нишу који би се разликовали од узрока ове појаве у осталом делу Србије. На основу
идентификованих узрока малолетничке делинквенције се може закључити да су
испитаници, свако из угла своје професије, потврдили да је малолетничка
делинквенција мултикаузална и мултифакторски условљена појава у којој се преплиће
дејство егзогених и ендогених криминогених фактора, те да није оправдано, ни са
научног ни са практичног аспекта, издвајати поједине факторе као доминантне.

Следеће питање (бр.4) се односило на оцену система друштвеног реаговања на
малолетничку делинквенцију и потребу за његовим реформисањем. Опште је запажање
свих запослених у ЗЗВО који су учествовали у истраживању да недостају подзаконски
акти за ефикасну примену постојећих законских решења, затим да је неопходно
приступити измени законских решења, посебно је истакнут проблем неусаглашености
деловања суда и тужилаштва, касног изрицање васпитних мера, а кад се оне и изрекну,
обично се изриче неадекватна мера, затим слаба превенција, спорост и неефикасност
рада судова. Тужилац за малолетнике сматра да, поред свих напора које друштво улаже
у сузбијање малолетничке делинквенције, углавном се касни са реакцијом на нове
облике њеног испољавања. Интересантно да је судија за малолетнике предложила да се
школски психолози више ангажују на превенцији малолетничке делинквенције
посебно кад је у питању вршњачко насиље кроз различите едукативне програме и
радионице. Ово је јако користан предлог јер указује на потребу мултидисциплинарног
приступа проблему вршњачког насиља. У погледу реформе малолетничког кривичног
законодавства предложила је редефинисање васпитне мере појачан надзор у другој
породици јер се ова васпитна мера у судској пракси Вишег суда у Нишу пракси јако
ретко изриче, с обзиром да је јако тешко пронаћи породицу која је заинтересована да
прими малолетника који је извршио кривично дело. Мишљења смо да ова васпитна
мера свакако треба да остане у систему кривичних санкција према малолетницима, али
треба утицати на јачање свести код појединаца о значају ресоцијализације малолетних
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извршилаца кривичних дела, што се постиже између осталог и системом кривичних
санкција у коме васпитне мере имају врло значајно место. Испитаници су, такође,
навели да треба побољшати међуресорну сарадњу свих државних институција који су
укључени у процес рада са младима са проблемима у понашању, принцип поступности
изрицања кривичних санкција малолетницима морао би да претрпи измене у смислу
допуштања одређених одступања, потребно је перманентно едуковати стручно особље
за рад са малолетницима са делинквентним понашањем, стално иновирање техника и
метода рада са овом популацијом малолетника, уз поновну имплементацију одређених
пилот-програма који су се некада спроводили и користили процесу ресоцијализације
малолетника са делинквентним понашањем. Све су ово драгоцени подаци добијени од
стручних лица која се свакодневно баве проблемима малолетничког правосуђа, те могу
бити од користи законодавцу приликом новелирања српског малолетничког
законодавства, али и свима онима који се на било који начин баве преступништвом
младих.

Питање бр. 5 се односило на мишљење испитаника о тренутном систему
малолетничких кривичних санкција и правцима његове реформе. Један од анкетираних
васпитача је одговорио да је систем кривичних санкција добар и да га не треба мењати.
Већина осталих испитаника се сложило да систем кривичних санкција према
малолетницима треба да претрпи одређене промене. Изнета су мишљења да су
кривичне санкција према малолетницима благе, да између извршења кривичних дела и
суђења малолетнику понекад прође и више година, да се предност даје заштити права
малолетника против кога се води кривични поступак у односу на његове обавезе.
Запослени у ЗЗВО Ниш су, такође, истакли потребу да се повећа број стручног особља
(запошљење бар једног психијатра и психотерапеута јер многи малолетници
испољавају психичке поремећаје, а посебна установа за лечење и оспособљавање не
постоји у Србији иако је предвиђена одредбама ЗМ) и побољшају капацитети саме
установе, будући да изрицање васпитне мере упућивање у васпитну установу није
праћено и постојањем других ресурса, боља сарадња са надлежним министарствима и
веће ангажовање стручњака из области социјалне заштите на локалном нивоу у циљу
решавања проблема младих са делинквентним понашањем. Врло је занимљиво
мишљење судије за малолетнике према коме систем васпитних мера треба редуковати
будући да су многе од њих превазиђене. Као пример, навела је васпитну меру појачан
надзора у другој породици, која готово и да није изрицана у судској пракси Вишег
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(Окружног) суда у Нишу, пре свега из разлога што је јако тешко наћи породицу која је
вољна да прими малолетника са проблемима у понашању, о чему је било речи
приликом анализе одговора на претходно питање. Такође, истакнут је и проблем
реализације изречених посебних обавеза, с обзиром да је са свега неколико установа
Министарство правде и државне управе закључило споразум о извршењу ових
васпитних мера упозорења и усмеравања. Тужилац сматра да је систем васпитних мера
углавном превазиђен, те да мере које се реализују из тог разлога не дају довољно
резултата. Треба их или заменити новим, или их на неки начин „освежити“. Васпитне
мере ПНОС и ПНОР се данас реализују на исти начин као и пре тридесетак година.
Ако су тада и имале неког ефекта, у последње време, заједно са падом ауторитета
родитеља и државе уопште опада и ефикасност ових васпитних мера. Као позитивни
помак у систему кривичних санкција према малолетницима, оцењено је увођење
васпитних налога чији је ефекат значајнији и позитивнији од класичних васпитних
мера, иако је изрицање васпитних налога предвиђено за лакша кривична дела и за
малолетнике који нису значајно запуштени. Овакав став је поткрепљен податком да се
ниједан малолетник од 2008. године до сада коме су изречени васпитни налози није
јавио као повратник. Такође, су изнети предлози у смислу реформе васпитних мера
ПНОР

и

ПНОС

увођењем

додатних

обавеза

или

ангажовањем

у

некој

друштвенокорисној делатности за коју малолетник већ има интересовања. Највише би
се успеха постигло уколико би се ови малолетници обавезно укључивали у спортске
активности или у оспособљавање за рад на рачунарима, односно учење страних језика,
или у процес учења социјалних вештина јер је радно ангажовање најбољи начин за
издвајање малолетника из криминогене средине и превенцију стварања лоших навика.
Са изнетим предлозима у правцу реформе наведених васпитних мера се апсолутно
слажемо јер они доприносе њиховом побољшању.

Питањем бр. 6 се од испитаника тражило да изразе свој став о васпитној мери
упућивање у васпитну установу и њеном васпитном потенцијалу. Опште је мишљење
да је ова мера потребна и ако је правовремена може имати велики успех, али проблеми
у њеној реализацији је често обесмишљавају и због тога није увек адекватна потребама
малолетника. Такође, треба побољшати организацију и систематизацију рада у ЗЗВО у
циљу већег прилагођавања програма третмана потребама малолетника. Један од
значајних проблема у функционисању ове мере стручни тим ЗЗВО Ниш види у
чињеници да њихова установа формацијски и организационо припада Министарству
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рада, запошљавања и социјалне политике и министарству правде и државне управе,
што у многоме отежава примену васпитних третмана и програма. Због свега тога, иако
постоји евидентна потреба за овом мером, њена практична вредност је доведена у
питање. О томе сликовито говоре и речи педагога из ЗЗВО Ниш: „Вишеструки
извршилац кривичних дела се након одређеног периода проведеног у установи осећа
као у интернату и тако се и понаша“. Да би се ово избегло и овој васпитној мери
повећала функционалност и применљивост неопходна је заједничка активност бројних
друштвених чинилаца и надлежних институција. Интересантно је мишљење тужиоца
за малолетнике по коме је васпитна мера упућивање у васпитну установу најмање
ефикасна од свих васпитних мера из разлога што се изриче малолетницима који су већ
структуисани извршиоци кривичних дела, што се ови малолетници издвајају из
средине у којој живе и доводе у средину у којој је систем забрана готово непознат, где
је могуће изаћи из васпитне установе у било које време, урадити било шта и при томе,
осим критике или евентуалних укора и забрана која се фактички не могу реализовати,
нема других средстава принуде. При том ни систем награђивања није адекватан тако да
је слаба стимулација малолетника да се добро владају и активно учествују у третману.
Сви ови проблеми у извршењу васпитне мере упућивање у васпитну установу се, по
нашем мишљењу могу отлонити само њеном темељном реформом, што је и општи
закључак свих испитаника.

На основу истраживања о структури васпитних мера, анализом одговарајућих
уписника Вишег (Окружног) суда у Нишу као и одговарајућих евиденција ЗЗВО Ниш,
уочено је да се ова васпитна мера изузетно ретко изриче. Питање бр.7 има за циљ да
идентификује узроке ове појаве. Као основне узроке ретког изрицања ове васпитне
мере стручни тим ЗЗВО је идентификовао: неефикасност правосудних органа и
неспремност установа да организују квалитетнији рад прилагођен потребама младих у
сукобу са законом, неискуство и непознавање практичне реализације ове мере, касно
изрицање мере од стране судова, кад учиниоци постану „структуисани“ криминалци
иако полиција и Центар за социјални рад на време предузму акивности из своје
надлежности, безуспешни покушаји реализације ове мере у случајевима када је то
очигледно неоправдано, чиме се губи драгоцено време у процесу ресоцијализације
малолетних делинквената, неизвршивост већ изречене мере, степенасто изрицање
васпитних мера, тако да се ова најблажа васпитна мера изриче и повратницима, онда
када би свакако било оправдано изрећи неку строжију васпитну меру. За разлику од
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испитаника из ЗЗВО запослени у правосуђу нису могли да идентификују узроке ретког
изрицања васпитне мере упућивања у васпитну установу. Интересантно је да судија за
малолетнике могуће разлоге оваквог стања види у лошим и неосмишљеним садржајима
ЗЗВО у Нишу, као и чињеници да сами васпитачи сугеришу судијама да не изричу ову
васпитну меру. Овакав одговор је у очигледној колизији са изнетим ставовима
васпитача, чиме се свакако на известан начин пребацује одговорност за спорадичну и
неефикасну примену ове васпитне мере, што не доприноси системском решавању
горућег проблема малолетничке делинквенције у Нишу. Тужилац је, супротно од
судије за малолетнике, навела да разлог ретког изрицања ове васпитне мере од стране
Вишег суда у Нишу, чињеница да се установа у којој би се ова мера извршавала налази
у Нишу, па је практично немогуће остварити њену сврху оличену у издвајању
малолетника из средине у којој је до тада живео. Уколико би се издвајање малолетника
схватило само у најужем, физичком смислу, онда би овакав став имао оправдања,
међутим, мишљења смо да је интенција законодавца приликом одређивања ове
васпитне мере није била само да се малолетник физички издвоји из средине у којој је
до тада живео, већ да се уједно и заштити од свих фактора који су негативно утицали
на процес његовог васпитања, те би инсистирање само на физичком издвајању из
дотадашње средине могло да има негативне ефекте на психофизички развој
малолетника јер доласком у нову средину често долази до прекида контакта
малолетника са својом породицом и родбином. Због тога, сматрамо да би се ова
васпитна мера могла чешће изрицати и малолетницима са територије Ниша и уједно
извршавати у ЗЗВО Ниш, а да се притом не изгуби њена суштина и оствари њена сврха
уз ригорознију контролу њеног извршења.

Да би кривичноправни систем функционисао на задовољавајући начин морају
се стално проналазити нови и начини друштвене и правне реакције на криминалитет.
То је посебно важно у случају малолетничког криминалитета, имајући у виду његову
штетност по правилан психо-социјални развој младих људи и директан утицај на
будућност целог друштва. Зато, када је реч о васпитној мери упућивања у васпитну
установу, питања бр. 8 и 9 из нашег упитника имају за циљ да идентификују основне
проблеме у функционисању, а од испитаника се тражило да предложе и одређене мере
за њихово превазилажење. Као основне проблеме у извршењу ове васпитне мере
стручни тим ЗЗВО је идентификовао: недовољну спремност установе за примену
иновативних програма, непостојање делотворног система забрана и награђивања који
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одговара малолетницима са проблемима у понашању, кризу идентитета, проблеме у
примарној

пороици,

неефикасност

судова

јер

кривични

поступци

према

малолетницима предуго трају и не доприносе квалитету рада са децом, касна реакција
надлежних тужилаштва у случају извршења кривичних дела од стране штићеника
Завода, што негативно делује на остале штићенике и не доприноси остваривању
принципа генералне превенције, судови не прате у дозвољној мери извршење већ
изречених мера, лоши услови живота и рада у самој установи, застареле методе рада,
повећани број штићеника са психичким проблемима. У разговору са стручним тимом
Завода као један од највећих проблема у раду установе, поред лоших материјалних
услова за живот и рад, истакнут је и недовољна медицинска заштита малолетника,
будући да установа нема запосленог лекара, па су васпитачи принуђени да сами
ординирају малолетницима терапију по препоруци лекара ван установе, што је
недопустиво са аспекта права малолетника на адекватну здравствену заштиту током
трајања изречене заводске васпитне мере, која мора бити једнака здравственој заштити
која се пружа малолетницима на слободи. Због лоших материјалних услова комплетан
васпитни третман са малолетницима смештеним у Завод сведен је на различите облике
стручно-саветодавног рада, који је често препуштен индивидуалној иницијативи
васпитача. Судија за малолетнике је истакла као основни проблем у изрицању ове
васпитне мере, лошу сарадњу са Центром за социјални рад који врло ретко предлаже
изрицање ове васпитне мере малолетницима који су извршили неко кривично дело.

Испитаници су предложили и конкретне мере како да се побољша систем
васпитних мера у Србији, с тим што је посебан акценат стављен на васпитну меру
упућивање у васпитну установу, што је и разумљиво имајући у виду установу у којој је
спроведено истраживање (питања бр. 9 и 10 . и коментари) Неки од тих предлога су:


повећати овлашћења васпитача у васпитним установама и јачати њихов

ауторитет,


увођење иновативних програма прилагођених развојним потребама деце,



перманентна едукација стручних радника Завода за васпитање омладине,



инсистирати на хитности судског поступка кад се као извршиоци

кривичних дела јаве малолетници,


редовна стручна помоћ од стране ресорних министарстава,
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одвајање малолетника којима је изречена васпитна мера од оних у

систему социјалне заштите, како би се спречио негативан међусобни утицај,


малолетници треба да се социјализују на исти начин као што уче неку

вештину,


интензивирати сарадњу установа за васпитање омладине и судова,



уважавање предлога стручних тимова ових установа,



примена нових метода и техника у раду са децом са проблемима у

понашању,


побољшање услова живота и рада штићеника у установи и боља

материјална подршка,


увођење бенефицираног радног стажа за запослене у установама за

васпитање младих са проблемима у понашању, како би се млади стручњаци
стимулисали да се запосле у установама оваквог типа,


повећање броја запослених у установи како у погледу повећања броја

добро едукованих специјалних педагога који би радили на пословима васпитача,
тако и у погледу побољшавања здравствене заштите малолетника, што би се
могло постићи запошљавањем психолога и психијатара,


правовремено изрицање васпитних мера и бржа реакција судова у

случају рецидивизма,


доношење

подзаконских

аката

релевантних

за

организацију

и

функционисање саме установе,


развијање програма вршњачке едукације и интерактивних радионица за

младе са циљем превенције преступништва младих, као и обавезног
укључивања малолетника у образовни процес и у програме спортских
активности, што ће помоћи у развијању позитивног вредносног система,


увођење делотворног система дисциплинских санкција,



развијање ефикасног система постпеналне помоћи што ће утицати на

смањење стопе рецидивизма међу малолетницима,


увођење физичког обезбеђења у ЗЗВО Ниш јер је, по речима тужиоца за

малолетнике, током лета 2013. године долазило до физичког обрачуна међу
малолетницима, поднето је и неколико кривичних пријава због кривичног дела
злостављање и мучење из чл.137. КЗ, где се као извршиоци јављају физички
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јачи штићеници завода, а евидентирано је и много кривичних дела против
имовине извршених од стране малолетника током боравка у ЗЗВО у Нишу. До
реакције управе Завода и ресорних министарстава је дошло тек када је један
малолетник повредио васпитача, али се реакција свела само на премештање
малолетника са најпроблематичнијим понашањем у другу установу. Због тога
би увођење физичког обезбеђења у ову и сличне васпитне установе могло
донекле да спречи овакве немиле догађаје.

Наведени предлози могу бити од велике користи законодавцу јер долазе од
стручњака који се свакодневно баве превенцијом и сузбијањем малолетничког
криминалитета, односно децом са проблемима у понашању. Искуство и знање
стручњака који су учествовали у овом истраживању, уколико буде на прави начин
искоришћено, може да представља непресушни извор идеја за побољшање законских
решења и проналажење модалитета за њихову ефикасну примену. У том смислу
корисно би што чешће организовати јавне дебате и научно-стручне конференције о
малолетничком преступништву и младима са проблемима у понашању.389

Важан сегмент истраживања у Заводу за васпитање омладине је и разговор са
малолетницима којима је изречена мера упућивања у васпитну установу или мера из
домена социјалног старања, а који су се у њој затекли у време обављања истраживања
(јун 2013. и децембар 2013. године). Учешће малолетника је било анонимно и
добровољно. Узорак корисника услуга Завода за васпитање омладине у Нишу на којем
је спроведено истраживање чинили су лица мушког пола. Разговор је обављен са 11
малолетних лица која су се у тренутку спровођења истраживања затекла у установи и
која су пристала на разговор са истраживачем. Из техничких разлога истраживање је
спроведено у летњем периоду када је већина штићеника било на распусту, што је
утицало на смањење узорка. Да би се узорак проширио са преосталим корисницима
услуга Завода, који су били заинтересовани за учешће у истраживању, разговор је
обављен крајем децембра 2013. године пре одласка на зимски распуст јер се са основом
очекивало да ће у том периоду већина малолетника боравити у заводу. Према речима
васпитача у Заводу број малолетника у установи је у протеклом периоду значајно
389

Позитиван пример обједињавања стручњака из различитих научних области које се баве проблемима
малолетничке делинквенције је свакако одржавање годишњих конференција Савета за праћење и
унапређење рада органа кривичног поступка и извршења кривичних санкција према малолетницима
„Дани малолетничког правосуђа“.
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смањен јер је многима васпитна мера истекла или је покренут судски поступак за њену
обуставу.

Испитаници су одговарали на следећа питања:

1.

Од када си у установи?

2.

Разлог упућивања?

3.

Мотиви извршења кривичног дела и однос са жртвом?

4.

Да ли похађаш школу и какав си ђак?

5.

Како би описао односе у својој породици?

6.

Какве су економске прилике у твојој породици?

7.
Како би
штићеницима?

описао

односе

у

установи

са

васпитачима,

осталим

8.

Да ли си дисциплински кажњаван или користио одређене погодности?

9.

Да можеш да мењаш нешто у установи шта би променио?

10.

Имаш ли неки хоби?

11.

Да ли учествујеш у неким активностима своје васпитне групе у ЗЗВО?

12.

Шта планираш после изласка из Завода и чиме би волео да се бавиш?

Најпре треба истаћи да је приликом дизајнирања упитника за штићенике ЗЗВО,
који је представљао основу за разговор, коришћено друго лице једнине, како би се и
стилом обраћања створио однос поверења између интервјуера и интервјуисаног
малолетника, што је посебно важно имајући у виду услове у којима је обављан
интервју, као и квалитет добијених информација.
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Резултати овог дела истраживања ће бити приказани у 12 области колико је и
било питања у упитнику намењених штићеника Завода за васпитање омладине у Нишу:

1.

Сви испитаници (11) су у установу упућени током 2012. и 2013. године.

Тројица испитаника су из Сомбора, двојица из Панчева, двојица из Крагујевца,
по један из Аранђеловца, Оџака, Београда и Лазаревца. Интересантно је да у
тренутку обављања разговора у Заводу није било малолетника са територије
општине Ниш, што није изненађујуће ако се узме у обзир карактер ове васпитне
мере која је усмерена на измештање малолетника из средине у којој је живео до
тренутка извршења кривичног дела. У погледу старосне структуре малолетника
у време доласка у ЗЗВО у Ниш, преовлађују старији малолетници старости од
16-18 година (7), док је млађих малолетника било знатно мање (1), а троје
испитаника се није изјаснило о годинама старости. И овај сегмент нашег
истраживања показује да у старосној структури малолетних делинквената
преовлађују старији малолетници.

2.

У два случаја малолетници су извршили кривично дело насиље у

породици у једном још и кривично дело крађе, а један малолетник је у установи
због кривичног дела убиство у покушају. Од осталих кривичних дела се
издвајају тешка крађа, учествовање у тучи, разбојништво, а један малолетник је
извршио и кривично дело неовлашћено коришћење туђег возила. У пет
случајева извршена су кривична дела против имовине, у четири против живота
и тела, а у два није било извршења кривичних дела јер се радило о
малолетницима којима је изречена мера из домена социјалне заштите. Резултати
овог дела емпиријског истраживања су показали да у структури извршених
кривична дела од стране малолетника преовлађују имовинска кривична дела, уз
значајан удео кривичних дела против живота и тела, што је податак који сам по
себи завређује велику пажњу, посебно када се има у виду свеопшти пораст
криминалитета насиља у нашој земљи. Десет малолетника је изразило вербално
кајање због извршених кривичних дела, а један, не само што није изразио
никакво кајање због извршеног кривичног дела, већ је изјавио да планира да и
након извршења изречене васпитне мере настави са вршењем кривичних дела,
што указује на чврсто укорењене обрасце криминалног понашања у структури
његове личности. Деветорица малолетника борави у Заводу јер им је изречена
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васпитна мера упућивања у васпитну установу а двојца јер им је изречена мера
из области социјалног старања.
3.

Седам испитаника похађа средњу машинску школу, један је завршио

курс за конобара, а троје похађа основну школу (од којих се један школује у
специјалној школи за децу ометену у развоју „14.октобар“ у Нишу).

4.

У погледу мотива већина малолетника је изјавило да је кривично дело

извршила због поремећених односа у породици, док је у једном случају мотив
невраћени новчани дуг. У случају извршених имовинских кривичних дела
мотив је био стицање противправне имовинске користи, што је сасвим
разумљиво имајући у виду природу ових кривичних дела. Само у једном случају
малолетник је изјавио да је кривично дело извршио из досаде, па то на неки
начин оповргава тезу да малолетници често врше кривична дела у доколици. У
свим случајевима криминалитета са елементима насиља извршиоци су
познавали жртву јер се радило о члановима њихове породице, а у случају
покушаја убиства оштећени је био малолетников пријатељ. У случајевима
извршења имовинских кривичних дела малолетници најчешће нису познавали
жртву, сем у случају малолетног М. који се извршио више кривичних дела крађа
златних предмета након што је претходно „типовао“ куће својих имућнијих
другова.

5.

Малолетници који су извршили кривична дела су односе у својим

породицама описали као лоше (честе свађе, вербално, физичко и економско
насиље) њих 6, троје је изјавило да су односи у њиховој примарној породици
добри, један малолетник је засновао своју породицу, а у једном случају се
радило о лицу без родитељског старања. Ови резултати потврђују хипотезу да
малолетници

са

делинквентним

понашањем

углавном

потичу

из

дисфункционалних породица.

6.

Слично претходном у породицама малолетника којима је изречена

васпитна мера економске прилике су описали као лоше или изузетно лоше (7), у
знатно мањем броју случајева као добре (3) а у случају изрицања мера социјалне

347

заштите малолетник је изјавио да су економске прилике добре (иако је рекао да
је „социјални случај“). Интересантно је да нико од анкетираних малолетника
није изјавио да су социо-економске прилике у његовој породици веома добре,
што потврђује претпоставку да малолетни делинквенти потичу из породица
врло лошег социо-економског статуса.

7.

Што се тиче односа са васпитачима већина испитаника (10) је изјавило

да нема никаквих проблема са особљем Завода, док је један испитаник изјавио
да су његовог друга васпитачи ударили шаком, а њему претили пребацивањем у
ВП дом у Крушевцу. Сви малолетници из узорка су изјавили да су имали сукоба
са другим штићеницима у распону од вербалних конфликата, па до међусобних
свађа и туча. Овде се отвара питање да ли су малолетници говорили истину или
је реч о тражењу друштвено пожељног одговора, како би се стекао утисак да су
односи између васпитача и малолетника хармонични.

8.

Већина малолетника (10) из узорка је изјавило да нису дисциплински

кажњавани. Запажање групног васпитача показује да мал. Ђ. не говори истину
јер му је изречена дисциплинска мера строгог укора због повреде кућног реда.
Према наводима васпитача мал. Ђ. функционише на нивоу лаке менталне
ретардације и склон је митоманији. Један малолетник је изјавио да му је због
континуираног вршења кривичних дела и током боравка у ЗЗВО Ниш, васпитна
мера упућивања у васпитну установу преиначена у васпитну меру упућивања у
васпитно-поправни дом и да је тренутно у току поступак по жалби на решење о
изрицању ове васпитне мере. Посебно забрињава чињеница да је двоје
малолетника отворено признало да и у Заводу користи марихуану говорећи о
наркоманији као нечему сасвим нормалном и прихватљивом. Мишљења смо да
је број уживалаца опојних дрога далеко већи, с обзиром да су исти изјавили да
је у Заводу јако слаба контрола употребе психоактивних супстанци. Изнети
ставови се у великој мери разликују од ставова представника стручног тима
Завода, који, иако не негирају да у ЗЗВО Ниш има и зависника од неркотика,
наводе да су у том погледу контроле ригорозне.
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9.

На питање „Да можеш да мењаш нешто у установи шта би то било?“

испитаници су давали посве различите одговоре који су се кретали од тога да
ништа не би требало мењати, преко побољшања услова смештаја и исхране,
мера заштите штићеника од међусобног насиља, а било је и ставова да треба
увести строжије мере према штићеницима који не поштују ауторитет васпитача.
Слично претходном питању и овде остаје нејасно да ли је овакав став последица
конформизма и жеље да се да се на постављено питање одговори на социјално
пожељан начин или је он заиста плод достигнутог степена преваспитања и
ресоцијализације малолетника.

10.

И у погледу хобија су одговори потпуно различити. Тројца испитаника је

изјавило да су им хобији друштвене мреже и Интернет, један да воли да
посећује кафане и кафиће, четворица да тренирају фудбал односно кошарку и да
вежбају у теретани, један малолетник је изјавио да слободно време користи за
писање дневника, а два малолетника је навело да нема хоби.

11.

У погледу учешћа у активностима у оквиру васпитне групе, један

малолетник је изјавио да посећује психолошке радионице, двојца да су били
активни у програму за ненасилно решавање кризних ситуација, док је њих 9
изјавило да не учествују ни у каквим активностима јер пројектних активности
тренутно и нема, сем оних на нивоу васпитних група.

12.

Када је реч о плановима за будућност већима малолетника обухваћена

анкетом је изјавила (10) да желе да се по изласку из Завода запосле и воде
нормалан живот. Овде ипак остаје нејасно да ли је реч о искреним одговорима
или је реч о просоцијалном одговарању на питања. Само један малолетник је
навео да намерава да настави са вршењем кривичних дела и у будућности.

Следећа фаза емпиријског истраживања спроведена у Заводу за васпитање
омладине у Нишу обухватала је анализу садржаја личних листова штићеника и других
података из службених евиденција наведене установе. Овај метод је изабран као
основни у овој фази истраживања, из разлога што омогућава добру основу за
истраживање малолетничке делинквенције кроз призму примене најблаже васпитне
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мере заводског карактера-упућивање у васпитну установу. У основи је реч о типичном
квалитативном методу истраживања, који је у овом случају комбинован са још једним
квалитативним методом-интервјуом са запосленима у ЗЗВО у Нишу како би се добили
подаци о карактеристикама личности штићеника којима је изречена наведена васпитна
мера у периоду од 2006. до 2011. године. Овај метод је коришћен из разлога јер због
протека времена и законског рока трајања ове васпитне мере (од 6 месеци до 2 године)
са одређеним бројем штићеника није било могуће обавити непосредни интервју. Да би
се превазишао овај недостатак у истраживачком узорку, а истовремено дошло и до
релевантних података о етиолошким карактеристикама малолетничке делинквенције,
извршена је квантитативна и квалитативна анализа садржаја персоналних досијеа
корисника услуга Завода за васпитање омладине у Нишу који су боравили у овој
установи од 2006. до 2011. године, а васпитна мера им је изречена од стране Суда у
Нишу. Такође, у истраживачки узорак је укључен и известан број случајева у којима је
малолетницима изречена васпитна мера упућивања у васпитну установу од стране
судија за малолетнике Вишег (Окружног) суда у Нишу у посматраном периоду, али се
ова васпитна мера извршавала у некој другој васпитној установи. Ово је учињено да би
се

што

потпуније

сагледале

феноменолошке

и

етиолошке

карактеристике

малолетничке делинквенције у Нишу, као и примена најблаже васпитне мере заводског
типа на јурисдикционом подручју Вишег суда у Нишу, што је и основни циљ овог рада.

СТУДИЈА СЛУЧАЈА
У свим анализираним случајевима суд је малолетним извршиоцима кривичних
дела изрекао васпитну меру појачани надзор органа старатељства уз дневни боравак у
установи за васпитање и образовање или васпитну меру упућивање у васпитну
установу. Подаци су прикупљени прегледањем судских списа Вишег (Окружног) суда
у Нишу и персоналних досијеа корисника услуга Завода за васпитање омладине у
Нишу за период од 2006. до 2011. године. Важно је напоменути да су узорак чинили
само они досијеи односно списи предмета малолетника где се као место извршења
кривичног дела наводи град Ниш или место са јурисдикционог подручја Окружног
(Вишег) суда у Нишу које, поред Ниша, обухвата и општине Алексинац, Гаџин Хан,
Дољевац, Ражањ и Сврљиг, односно у којима је решење о одређивању васпитне мере
појачани надзор органа старатељства уз дневни боравак у установи за васпитање и
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образовање или васпитну меру упућивање у васпитну установу изрекао Виши
(Окружни) суд у Нишу, а који су у време истраживања били доступни истраживачу.
Ово је учињено да би се што потпуније приказале све карактеристике малолетничке
делинквенције у Нишу, сагледане кроз призму изрицања и примене најблаже васпитне
мере-упућивање у васпитну установу. Предмети су подељени у две групе. Прву су
чинили случајеви у којима су малолетницима решењем Вишег (Окружног) суда у
Нишу изречене васпитне мере упућивање у васпитну установу или појачани надзор
органа старатељства уз дневни боравак у установи за васпитање и образовање
извршене у Заводу за васпитање омладине у Нишу, а другу случајеви у којима су
малолетницима решењем Вишег (Окружног) суда у Нишу изречене васпитне мере
упућивање у васпитну установу или појачани надзор органа старатељства уз дневни
боравак у установи за васпитање и образовање извршене у другим васпитним
установама у РС:

а) Случајеви у којима су малолетницима решењем Вишег (Окружног) суда у Нишу
изречене васпитне мере упућивање у васпитну установу или појачани надзор органа
старатељства уз дневни боравак у установи за васпитање и образовање извршене у
Заводу за васпитање омладине у Нишу:390

Изречена васпитна мера појачани надзор од стране органа старатељства уз
дневни боравак у установи за образовање и васпитање

1. Мал. И.Т., рођен 1995. године у Нишу,
-у ноћи између 25. и 26.06. 2010. године у Н. заједно са мал. Д.Ш, по претходном
договору са стоваришта предузећа АД „ЈИ“, савлађивањем веће препреке одузели
бакарне каблове у количини од 250-300 кг у вредности од 60.000,00 динара у намери да
њиховим присвајањем себи прибаве противправну имовинску корист, на тај начин што
су на жичаној огради која је висине око 1,5 м начинивши отвор, где су одузели
наведене ствари, исте натоварили на коњску запрегу и одвезли до бедема на Нишави,
где су их запалили како би од бакра одвојили пластичну облогу и такав бакар касније
продали,
390

У циљу заштите идентитета малолетника према којима је вођен кривични поступак наведени су само
њихови иницијали и година и место рођења без навођења других личних података и броја одлуке суда
који је донео решење о изрицању васпитне мере.
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-чиме је извршио кривично дело тешка крађа из чл. 204. ст.1. КЗ у
саизвршилаштву у вези чл. 33. КЗ.

-дана 16.05.2010. године око 05,00 часова у Н., на стоваришту АД „Т“ заједно са
мал. А.К., према коме је одлучено у смислу чл.47.ст.1. у вези чл.2. ЗМ, одузели црни
телефон кабл „ГМ 50X4 X04“ дужине 100 м, који је био намотан у котур у намери да
његовим присвајањем прибаве себи противправну имовинску корист у вредности од
око 45.000,00 динара, на тај начин што су искористили погодан моменат када никог
није било у близини наведеног објекта , па је мал. Ш, прескочио жичану ограду, ушао у
унутрашност стоваришта, одузео наведени кабл донео га до ограде, где је додао мал.
Т., преко жице, док је мал. К., запрежних кола и чувао стражу, али су при покушају да
наведени кабл натоваре на запрегу, затечени од полиције,

-чиме је извршио кривично дело крађа из чл. 203. ст.1. КЗ, у саизвршилаштву
у вези чл. 33. КЗ

Из извештаја Центра за социјални рад:

Мал. И.Т. до сада није евидентиран као извршилац кривичних дела. Рођен је из
брачне заједнице својих родитеља, завршио је пет разреда основне школе, а за даље
школовање није имао мотива. Живи у вишечланој породици. Отац и мајка су му лошег
здравственог стања. Поштује родитеље и не конзумира алкохол. Био је под утицајем
лошег друштва непосредно пре извршења дела. Испољава задовољавајући ниво
емоционалног развоја. Селективне је пажње. Мишљења углавном усмереног на
конкретно. Недовољно је структурисаних виших моралних норми. Врло је
сугестибилан и не каје се због учињених кривичних дела. Због свега наведеног
прогноза његовог даљег понашања је неизвесна. Стручни тим Центра предложио је
изрицање васпитне мере појачани надзор органа старатељства уз дневни боравак у
установи за васпитање и образовање.
Из извештаја стручног тима Завода за васпитање омладине Ниш:

„Почетна прогноза о успешности третмана била је повољна, с обзиром да је од
стране водитеља случаја извршена адекватна припрема за третман. Међутим
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испоставило се да је јак утицај досадашњег начина живота и функционисања
карактеристичан за културолошки миље из кога потиче, пресудно утицао да мал. Т.
настави да се бави истим. Наставио је да се бави и сакупљањем секундарних сировина,
брисањем шофершајбни и сл. Иако му је презентована посебна обавеза изречена од
стране судије за малолетнике да редовно похађа школу, она није дала позитивне
резултате. На том плану му је нуђена свесрдна помоћ стручних радника Завода око
укључивања у процес савлађивања градива. Такође, подршку у том смеру му је давала
и мајка, али евидентно да нема довољног ауторитета и снаге да га приволи на похађање
школе. Иако му је у више наврата презентована неминовност реализације изречене
мере ПНОС уз дневни боравак у ЗЗВО евидентно је да је доминантно и у овом случају
када жели да избегне обавезе од стране суда.“ Стручни тим ЗЗВО Ниш сматра да је
неизвесна прогноза даљег понашања мал. Т. јер је третман прекинут у раној фази.

2. Мал. С.У., рођен 1992. године у Нишу.

Мал. С.У. је дана 02.04.2010. године у Н., вршењем насиља према другом и
изазивањем туче значајније угрозио спокојство грађана и теже реметио јавни ред и мир
тако што је након физичког сукоба између пунолетних С.С. и С.М. са ножем у руци на
силу ушао у просторије С.П. МФ, и јурио ошт. В.М., након чега је узео стаклену флашу
и гађао ошт. М.Д., а Б. Г. је задобио тешке телесне повреде,

-чиме је извршио кривично дело насилничко понашање из чл. 344. ст.1. КЗ.

Из извештаја Цента за социјални рад:

Мал.С.У. је рођен као друго дете у браку својих родитеља. Психофизички развој
дечака текао је уредно. Рођен је пре времена у седмом месецу трудноће. На време је
укључен у образовни процес. Током основног школовања постизао је добар успех, с
тим што је седми разред поновио. Уписао је Угоститељско-туристичку школу, али је
већ у првом полугођу искључен због великог броја изостанака. Отац му је радио као
болничар, али се 2008. године изненада разболео и више није у могућности да се радно
ангажује. Родитељи нису били у могућности да се више ангажују у васпитању деце
због радног ангажовања, а у последње три године и због болести оца. Због ниског
социјално-економског статуса породице, родитељи нису били у могућности да школују
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децу. У 2009. години мал. У. је испољио проблеме у понашању. Тада је и извршио
кривично дело тешка крађа за које му је изречена васпитна мера судски укор, да би
2010. извршио кривично дело насилничко понашање. Изречена му је мера појачан
надзор органа старатељства уз дневни боравак у установи за васпитање и образовање.

Из извештаја стручног тима Завода за васпитање омладине Ниш:

„Мал.С.У. је примљен у Дневни боравак 09.03.2011. године. Оспособио се за
обављање послова кувара и наставио је са тражењем посла преко НСЗ, али без ефеката.
Из тих разлога мал. У. је наставио са радним ангажовањем са предузетницима у оквиру
грађевинске струке, чиме се у великој мери и материјално осамостаљује. Од самог
почетка мал. У. је прихватио све захтеве васпитног третмана у оквиру Дневног
боравка. Током реализације васпитног третмана постигнути су оптимални резултати.
Применом програма рада стручних радника који су непосредно учествовали одређених
активности мал. У. је стекао увид у значај реализованих мера и прихватио форме
друштвено прихватљивог функционисања. Настављене су активности кроз пружање
психосоцијалне помоћи на превазилажењу потешкоћа у понашању. Највећи узрочник
евидентираних проблема у понашању дечака је у непосредном примарном окружењу у
породици и његовој нефункционалности. Понашање мал. У. је сасвим задовољавајуће
упркос бројним потешкоћама у оквиру његове примарне породице (неповољни
материјални статус, болест оца, лоши односи између супружника). Чланови стручног
тима су констатовали да су активности постигли задовољавајуће резултате као и да је
васпитна мера постигла своју сврху, те су мишљења да исту треба обуставити од даљег
извршења“. На седници Вишег суда у Нишу одржаној 28.03.2012. донета је одлука да
се према мал. У.С. обустави даље извршење васпитне мере.

3. Мал. Ј.Е., рођен 1984. године у Нишу

-у току ноћи 24/25.12. 2005. године у Н., обио путничко возило „Застава скала 55“,
власништво ошт. М.С., које је било паркирано у ул. С., у намери да из њега одузме све
вредније ствари које буде нашао и на тај начин себи прибави противправну имовинску
корист, тако што је подесним предметом отворио врата возила, ушао у возило и одузео
мобилни телефон марке „Нокиа 6020“ и један акумулатор марке „Мон бат“ од 55А, све
у укупној вредности од око 17.000,00 динара, па је акумулатор продао непознатом
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лицу, а мобилни телефон мењао са А.М., који је њему дао мобилни телефон марке
„Моторола“, а био је урачунљив, свестан свог дела његове забрањености и
противправности и хтео његово извршење,

-чиме је извршио кривично дело тешка крађа из чл. 204. ст.1. тач.1. КЗ.

Малолетном Ј.Е. суд је за извршено противправно дело у закону одређено као
кривично изрекао васпитну меру и посебну обавезу да редовно похађа школу.

Из извештаја Центра за социјални рад:

Мал. Ј.Е. се први пут јавио као извршилац кривичног дела крађа још 1998.
године са непуних четрнаест година (дакле, као дете, тј. лице ван зоне кривичне
одговорности).

Ј.Е. живи у очевој кући са оцем, маћехом и њеним сином. Са

мајком не

остварује никакве контакте. Нема никаквих здравствених проблема. Завршио је четири
разреда основне школе. Када је понављао разред, напустио је и школовање. Са оцем је
у добрим односима, радно се ангажује тако што му помаже у раду на пијаци. По
природи је затворен. Дружи се са ромском децом из комшилука. Његов отац осуђује
овакво понађање свог сина. Мал. Ј.Е. се каје због своје непромишљености, али не
признаје извршење кривичног дела и тврди да је предметни мобилни телефон само
размењен, али не и украден. Обећава да убудеће неће вршити кривична дела. Стручни
тим предлаже да се мал. Ј.Е. изрекне васпитна мера упозорења и усмеравања-судски
укор, али суд овај предлог није усвојио, па је мал. Ј.Е. изрекао васпитну меру појачани
надзор органа старатељства уз дневни боравак у установи за васпитање и образовање.

Из мишљења стручног тима Завода за васпитање омладине Ниш:
Мал. Ј.Е. је примљен на дневни третман у ЗЗВО 01.02.2011. године. На самом
почетку рада мотивација за рад није била на задоваљавајућем нивоу упркос напору
стручних радника установе усмерених на прихватање организованих активности. Такав
однос према третману је условљен формираним обрасцем понашања у примарном
окружењу, због чега је реализација планираних активности дала минималне резултате.
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Већ током првог месеца реализације третмана било је извесно да мал. Е. избегава
третман, узимајући у обзир да мал. Е. заостаје у образовном плану и дружење са
дечацима склоним проблематичном понашању, тако да је он маја месеца престао да
долази у ЗЗВО Ниш. Показивао је својевремено интересовање за савлађивање градива,
те је уз помоћ и разумевање разредног старешине завршио пети разред основне школе,
али је прекинуо даље образовање. Тренирао је у боксерском кругу „Раднички“ и
постизао добре резултате. Применом метода саветодавног рада од стране стручних
лица установе радило се на јачању личне компетенције у социјалним релацијама са
вршњачком популацијим, стицању самопоуздања, побољшању нивоа емоционалне
стабилности, конструктивног решавања конфликта а посебно на плану хуманизације
односа са оцем и маћехом коју он није прихватио и са њом је избеговао контакте, као и
одржавање контакта са дедом. Имајући у виду све наведене чињенице да планирани
резултати нису остварени стручни тим ЗЗВО је предложио преиспитивање васпитне
мере“. У личном досијеу мал.Е. нема података о евентуалној обустави или измени
изречене васпитне мере.

4. Мал. А.Д., рођен 1990. године у Нишу.

-дана 12.11.2006. године око 12,30 часова, у Н. на простору Tврђаве, заједно са
пунолетним лицем Џ.И., по договору и претходно подељеним улогама, употребом силе
и претњом да ће непосредно напасти на живот и тело оштећеног мал. М.С., од њега
одузео мобилни телефон, а исто учинио и од мал. М.С., при чему је пунолетни Џ.И.,
мал. М.С., задао ударац у пределу леђа, а били су свесни својих дела и хтели њихово
извршење,

-чиме су извршили два кривична дела разбојништво из чл. 206. ст.3. КЗ.

-дана 09.07.2006. године, око 21,00 часова, на Булевару 12. фебруар у Н., при тучи
лако телесно повредио ошт. М.Н, тако што је узео дрвени колац дужине од око 1 м,
пречника око 20 цм, средство подобно да тело тешко повреди и здравље тешко наруши
и њиме ударио ошт. Н., наневши му лаку телесну повреду у виду раздерно-нагњечне
ране, а био је свестан свог дела и хтео његово извршење
-чиме је извршио кривично дело лака телесна повреда из чл. 122. ст.2. у вези
ст.1. КЗ.
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Из извештаја Центра за социјални рад:

Мал. Д.А. је имао уредан рани психофизички развој, с тим што му је 2005. године
изречена васпитна мера упозорења и усмеравања-судски укор. Отац му је преминуо.
Живи са мајком и емотивно је везан за њу. Његов емотивни и социјални статус није у
складу са календарским узрастом, а слободно време проводи сакупљајући секундарне
сировине како би се породица издржавала. Социјално-економски услови породице су
лоши јер породица нема сталних прихода, сналазе се од данас за сутра. Мал. Д.А. два
полубрата, две сестре и два брата, сестре су удате, а браћа ожењена и живе у
самосталним домаћинствима. Изјавио је да је кривично дело лака телесна повреда
извршио у настојању да брата заштити од напада полубрата. Није имао времена да
размисли и адекватно процени своје поступке. Интелектуално функционисање је на
доњој граници просека, пажња добра, а мишљење функционално. Мајка мал. Д., је
изјавила да је Д. добро дете, да је послушан и да с њим нема никаквих проблема, да је
одговоран и да схвата тежину и последице учињених кривичних дела. Имајући у виду
да мал. Д.А. има изражене проблеме у понашању, да живи у непотпуној породици, са
мајком која нема довољно капацитета да врши надзор над њим, стручни тим је
мишљења да му треба изрећи васпитну меру појачани надзор органа старатељства уз
дневни боравак у установи за васпитање и образовање, како би се ангажовањем
стручног тима Центра, утицало на правилан развој његове личности.

Из мишљења стручног тима ЗЗВО Ниш:

Мал. Д.А. је примљен у Дневни боравак ЗЗВО 10.11.2008. године. Учествовао је у
свим активностима предвиђени индивидуалним програмом посебно у радионицама за
психосоцијалну подршку („Чувари осмеха“, „Сваког има неког кога нема“, „Језик
жирафе у школи “ Медијација посредовање у сукобима и решавању конфликата“).
Мал. Д. је усвојио нове обрасце понашања и стекао увид у ненасилне начине решавања
конфликата. Чињени су покушаји да се мал. Д. укључи у образовни процес, али без
успеха јер није био спреман за интелектуалне напоре који би овај процес изискивао.
Овоме треба додати и ограничене интелектуалне потенцијале и велике образовне
празнине мал. Д. На основу напред наведено стручни тим ЗЗВО Ниш је мишљења да је
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наведена мера испунила своју сврху и да су се стекли услови за обуставу њеног
извршења.

5. Мал. А.М., рођен 1992. године у Нишу

- да је дана 23.09.2007. године у 21,30 часова у Н., заједно са мал. Ф.Ш. употребом
силе против ошт. Р.Р. од истог одузео кожну торбу браон боје тзв. „официрку“, тексас
јакну новац у износу од 150 еура и 25.000 динара у намери да себи прибаве
противправну имовинску корист, тако што су пришли оштећеном заједно са још
тројицом непознатих лица, и од оштећеног затражили цигарете које им је оштећени
предао а затим да им преда и сав новац који има када му је задао ударац у пределу
браде од кога се ошт. Р. затетурао, а малолетни Ш. и А. су му пришли и задали више
удараца ногама и рукама у пределу главе и тела, а затим га вукли свако на своју страну
при чему су му отргли торбу са рамена и повлачењем скинули тексас јакну у којој се
налазио новац и друга документација, а били су свесни свог дела и хтели његово
извршење,

-чиме је извршио кривично дело разбојништво из чл.206. ст.3. у вези ст.1. КЗ.

-дана 26.12. 2007. године око 18,00 часова у Н., употребом претње да ће напасти на
живот и тело оштећеног М.А. од исте одузео мобилни телефон марке „Нокиа 1600“, све
у вредности 3.000,00 динара, тако што је пришао оштећеном и обратио му се речима
„кад ћеш да ми вратиш паре“ и из футроле коју је оштећени носио за појасом од
оштећеног извукао мобилни телефон, при чему га је једно од НН лица ухватило за
надлактицу леве руке и повукло у страну, а мал. М. је бежећи са лица места извукао
картицу из телефона и исту бацио након чега су се сви удаљили са лица места, а били
су свесни свог дела и хтели његово извршење,

-чиме је извршио кривично дело разбојништво из чл.206. ст.3. у вези ст.1. КЗ.

-дана 20.04.2006. године око 16,00 часова у Н., заједно са мал.И.Л. и пунолетним
МС од ошт. Р..К одузели мобилни телефон марке „ Ериксон ДФ 768“ на преклоп са
маском жуте боје и новац у износу од 1.500,00 динара све у износу од 5.000,00 динара,
на тај начин што му је М.С. задао више удараца песницом у пределу главе од којих је
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оштећени пао на земљу када су пришли мал. С.М. и И. и задали му више удараца у
пределу главе и тела а С. му је одузео мобилни телефон и новац све у намери да себи
или другом прибаве противправну имовинску корист када је мал.С. картицу одбацио, а
телефон задржао те је исти код њега пронађен и враћен оштећеном лицу, а били свесни
да као више лица одузимају туђу покретну ствар, да је њихово дело забрањено и хтели
извршење дела, а били су способни да схвате значај истог и управљају својим
поступцима,

-чиме је извршио кривично дело разбојништво из чл.206. ст.3. у вези ст.1. КЗ.

Из мишљења Центра за социјални рад:

Мал. М. је рођен 1992. године у ванбрачној заједници. М. је рођен са срчаном
маном због чега је са 11 година оперисан у Лондону. М. је одрастао у потпуној
породици у повољним социјално-економских условима. М. је на време пошао у школу.
До четвртог разреда имао је одличан успех у петом и шестом врлодобар, а у седмом и
осмом добар. Уписао је саобраћајну школу, али је напустио. Као кривично
неодговорно лице јавља се као извршилац кривичног дела тешка крађа, али није био на
дужем праћењу. После поласка у средњу школу, почиње да се дружи са децом склоним
проблематичном понашању и у друштву са њима врши кривична дела разбојништва.
Мал. М. је изречена васпитна мера ПНОС уз дневни боравак у ЗЗВО. Корисник је
хероина лечен је у Специјалној заводској болници у Београду, али је лечење прекинуо
на лични захтев после само једног дана.

Из мишљења стручног тима ЗЗВО Ниш:

Чланови стручног тима ЗЗВО су констатовали да се планиране активности не могу
реализовати због континуиране опијатске зависности мал. М. Он свакодневно користи
хероин, што потврђују и његови родитељи јер су принуђени да продају ствари из куће
да би исплатили дугове за дрогу. Због тога је амбулентни третман настављен у КЗМЗ
Одељење за адолесценте, али без резултата. Стручни тим ЗЗВО сматра да је примарно
неопходно здравствено заштитити, па тек онда наставити са извршењем мере.
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6. Мал. Б.Ј., рођен 1995. године у Нишу.

-дана 19/20. 08.2010. године обио шупу ошт. К.М. тако што је заједно са кривично
неодговорним А.К., прескочио ограду и дошао до шупе на којој је демонтирао катанац,
а што у намери да из исте одузме све ствари погодне за ношење и њиховим
присвајањем прибави противправну имовинску корист , те је одузео апарат за електро
заваривање марке „Енхел“ црвене боје, једну бриселицу марке „Бош“ 2 комплета
„Гедора“ кључева, ситан алат, 6 половних гума за путничка моторна возила и једну
торбу напуњену разним предметима од старог отпадног материјала, све у вредности од
око 20.000,00 динара, те део ствари пребацио у своје двориште у намери да исте прода,
па како је при томе поступао са умишљајем, био свестан свог дела и хтео његово
извршење, свестан да најпре обија туђу шупу и да из исте противправно одузима туђе
покретне ствари у намери да њиховим присвајањем прибави противправну имовинску
корист,

-чиме је извршио кривично дело тешка крађа из чл.204. ст.1. у т.1. у
саизвршилаштву у вези чл.33 КЗ.

Из мишљења Центра за социјални рад:

Мал. Б.Ј. је рођен 1995. године у Нишу. Дете је без трајног родитељског
старања. Усвојен. Усвојилац-отац је умро, мајка изузетно лошег здравственог стања.
Имала је у два наврата хемипарезу десне руке и ноге, корисница материјалног
обезбеђења има само два месеца радног стажа. Материјално стамбени статус породице
изузетно лош–поседују само два одељења без основне опреме. На време пошао у
школу. Завршио шест разреда основне школе и уписао седми по програму за основно
образовање одраслих. Услови у којима је мал. Ј. живео су били крајње дестимулативни,
без адекватних подстицаја на интелектуалном, културном, социјалном и едукативном
нивоу. Поводљив је, слободно време проводи неорганизовано, стихијски дружећи се са
малолетницима сличних склоности. Извршење кривичног дела крађе је последица
оваквог стила живљења, осим тога евидентиран је и као извршилац прекршаја. Мајка и
поред свих напора, није у могућности да врши надзор над њим. Наставио је да се
дружи са проблематичним малолетницима и због своје поводљивости погодан је за
манипулацију од стране истих. Изречена му је и васпитна мера судски укор, али пошто
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је наставио са извршавањем кривичних дела, постоји опасност да се структуише као
извршилац кривична дела. Стручни тим ЦСР предлаже укључивање мал. Ј. у третман у
Дневном боравку ЗЗВО Ниш.

Из мишљења стручног тима ЗЗВО Ниш:

Мал. Ј. примљен је на третман 01.02.2011. године. Мотивација за реализацију
третмана на самом почетку није била на задовољавајућем нивоу упркос напорима
стручних лица. Такав однос према третману условљен је формираним обрасцима
понашања у примарном окружењу. Због тога реализација планираних активности је
дала минималне резултате. Већ током првог месеца било је евидентно да отежано
прихвата захтеве третмана, па су исти репрограмирани и сведени на крајњи минимум.
Потребно је било радити на мотивацији мал. Ј. на учешћу у третману. Упркос томе,
мал. Ј. је настојао да избегне и минимум активности које су планиране, с обзиром на
већ усвојене обрасце понашања заостајање на образовном плану, дружење са дечацима
проблематичног понашања тако да је маја месеца прекинуо да долази у Дневни
боравак. Има крајње индолетан однос према мајци праћен вербалном агресијом и
физичким насртајима. Избегавао је и долазак на наставу, а постајале су и индиције да
је користио психоактивне супстанце, према запажању наставног особља. Седми разред
није завршио јер се није јавио за полагање разредног испита. Према мишљењу
стручног тима ЗЗВО Ниш, планираниране активности које су биле у сагласности са
интересима мал. Ј. нису дале резултате и да изречена васпитна мера није дала
резултате и стога предложио преиспитивање изречене васпитне мере. Ни у овом
случају нема података да ли је изречена васпитна мера замењена неком другом или је
њено извршење обустављено.

7. Мал. Г.Н рођен 1991. године у Алексинцу

-„дана 27.10.2007. године 02,00 часова у А., на простору стадиона хале спортова Т,
заједно са мал. П.Т. и сада пунолетним А.Г, изазивањем туче и вршењем насиља према
ошт. М.Ђ., М.З., Д.Б., мал. И.В. и Б.П., угрозили спокојство грађана и теже реметили
јавни ред и мир, на тај начин што је после сукоба и физичког напада мал. А. и мал. П.
дошли на стадион на који је претходно стигао мал. М.Ђ., након чега се враћају и мал.
А. узима нож- лепезу, а затим се њима придружују Н.Г. и С.П. , да би најпре мал.А. са

361

ножем у руци питао „ко ме је звао“, да би затим ударио у главу најпре ошт. З, ставио
нож испод грла и претио а затим ударио песницом у пределу главе ошт. Б., те му
окрњио зуб „двојку“ у доњој вилици, ошт. Ђ. Ударио песницом у пределу главе са леве
стране изнад левог уха.....мал. Н. и мал.П. се окрећу ошт. В., и ударају га рукама и
ногама од чега му је нос натекао, ошт. В. покушава да оде што ова тројца примећују и
сва тројица га туку, на тај начин што су му задали више удараца песницама, мал. ошт.
Б. су мал. Н. и мал.А. тукли газили обућом по десном рамено-леђном пределу од чега је
изгубио свест наневши му раздерно нагњечну рану десне усне шкољке са расцепом
бубне опне и потрес мозга, које повреде су у време настанка свака понаособ
представљале тешку телесну повреду, као и раздерно нагњечне ране у пределу лица,
масивне крвне подливе меких ткива лица, нагњечине грудног коша, руку и леве ноге,
које су у време настанка свака понаособ представљале лаку телесну повреду, након
чега му је мал.Н. скинуо сву одећу након чега је остао наг, бацио у круг касарне Д. у А.
и више се није враћао на стадион....“

-чиме је извршио кривично дело насилничко понашање из чл.344.ст.2. у вези
ст.1. КЗ у стицају са кривичним делом тешка телесна повреда из чл.121.ст.1. КЗ у
саизвршилаштву у вези чл.33. КЗ.

Из мишљења ЦСР Алексинац:

Мал. Г.Н. је рођен у ванбрачној заједници као друго дете. Није озбиљније боловао
у детињству. На време је пошао у школу. На време је завршио основну школу у
Алексиначком руднику довољним успехом. Због честог изостајања са наставе имао је
смањену оцену из владања. Мал. Н. је извршио више кривичних дела и евидентиран је
у ЦСР Алексинац, али се то дешавало углавном под утицајем старијег брата. Од када
се брат налази у затвору, мал. Н. је кориговао своје понашање у смислу да се радно
ангажује. Његови родитељи су засновали прво ванбрачну заједницу, а тек касније су
закључили брак. Због поремећених односа у породици честих раскида и настављања
заједничког породичног живота, дошло је до коначног раскида 2005. године. Отац је у
алкохолисаном стању често физички злостављао мајку, али и своје синове. Услед
недостатка родитељске контроле, почео је да се дружи са малолетницима склоним
делинквентном понашању. Мал. Н. живи код бабе по оцу. Без финансијске помоћи
родитеља живи са бабом која је пензионер и склона конзумирању алкохолних
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напитака. Радно се ангажује радећи на рингишпилима, како би обезбедио средства за
егзистенцију. Стручни тим ЦСР Алексинац предлаже да се мал. Н. изрекне васпитна
мера упућивање у васпитну установу, имајући у виду поремећене породичне односе, да
је мал. Н. васпитно запуштено дете и да се његови родитељи нису у довољној мери
посветили његовом васпитању.

Из мишљења стручног тима ЗЗВО Ниш

Реализација мере је отпочела 29.12.2008. године. Период адаптације мал. Г.Н. у
ЗЗВО Ниш протекао је сасвим успешно, прихватио је третман у установи пре свега јер
му је изречена васпитна мера. Све мере предвиђене васпитним третманом су успешно
спроведене. У знатној мери је кориговао своје понашање. Успео је да се одупре, уз
васпитно-корективни

рад

стручних

радника,

негативном

утицају

дечака

проблематичног понашања. Испољио је сасвим коректан однос према обавезама
живота и рада у установи. Испољио је кајање и признао кривицу због извршеног
кривичног дела. У почетној фази третмана испољио је дозу страха и неизвесности, која
је саветодавним радом стручног особља превазилажена. Одржавао је контакте са
сродницима пре свега са породицом ујака, што је на њега позитивно утицало. Похађао
је средњу Машинску школу и постигао позитиван успех упркос образовном заостатку.
Није евидентирано вршење нових кривичних дела и прекршаја. Слободно време
проводио је у игрању фудбала, видео игрица у теретани и праћењу ТВ програма.
Извршење васпитне мере обустављено решењем Окружног суда у Нишу од 30.11. 2009.
године.

8. Мал. П.Т. рођен 1992. године у Алексинцу

-„дана 27.10.2007. године 02,00 часова у А., на простору стадиона хале спортова Т,
заједно са мал. П.Т. и сада пунолетним А.Г, изазивањем туче и вршењем насиља према
ошт. М.Ђ., М.З., Д.Б., мал. И.В. и Б.П., угрозили спокојство грађана и теже реметили
јавни ред и мир, на тај начин што је после сукоба и физичког напада мал. А. и мал. П.
дошли на стадион на који је претходно стигао мал. М.Ђ., након чега се враћају и мал.
А. узима нож- лепезу, а затим се њима придружују Н.Г. и С.П. , да би најпре мал.А. са
ножем у руци питао „ко ме је звао“, да би затим ударио у главу најпре ошт. З, ставио
нож испод грла и претио а затим ударио песницом у пределу главе ошт. Б., те му
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окрњио зуб „двојку“ у доњој вилици, ошт. Ђ. Ударио песницом у пределу главе са леве
стране изнад левог уха.....мал. Н. и мал.П. се окрећу ошт. В., и ударају га рукама и
ногама од чега му је нос натекао, ошт. В. покушава да оде што ова тројца примећују и
сва тројица га туку, на тај начин што су му задали више удараца песницама, мал. Ошт.
Б. су мал. Н. и мал.А. тукли газили обућом по десном рамено-леђном пределу од чега је
изгубио свест наневши му раздерно нагњечну рану десне усне шкољке са расцепом
бубне опне и потрес мозга које повреде су у време настанка свака понаособ
представљале тешку телесну повреду, као и раздерно нагњечне ране у пределу лица,
масивне крвне подливе меких ткива лица, нагњечине грудног коша, руку и леве ноге,
које су у време настанка свака понаособ представљале лаку телесну повреду, након
чега му је мал.Н. скинуо сву одећу након чега је остао наг, бацио у круг касарне Д. у А.
и више се није враћао на стадион....“

-чиме је извршио кривично дело насилничко понашање из чл.344.ст.2. у вези
ст.1. КЗ у стицају са кривичним делом тешка телесна повреда из чл.121.ст.1. КЗ у
саизвршилаштву у вези чл.33. КЗ

Из мишљења психолога ЗЗВО:

Мал. П.Т. је рођен као прво и жељено дете својих родитеља. Отац му је по
занимању аутомеханичар, а мајка домаћица. У породици је присутна социјална
патологија, оба родитеља су склона конзумирању алкохола, па се такав стил живота
формира и код малолетног П.Т. услед идентификације са родитељима. Породица је
била суочена и са егзистенцијалним проблемима. Након завршене основне школе,
уписао је средњу електротехничку школу, али без видне мотивације и жеље да исту
заврши убрзо је престао да похађа наставу. У примарној средини је важио за дечака
склоног импулсивном понашању. У ЗЗВО је примљен 29.12.2008. године ради
реализације васпитне мере упућивање у васпитну установу. Период адаптације је
прошао без тешкоћа. Стручним васпитним радом успешно је превазишао почетну
анксиозност. До доласка у васпитну установу није био институционално збрињаван.
Све захтеве васпитног третмана је прихватио. Успешно се интегрисао у васпитну
групу, али је је у његовом понашању било евидентно постојање потиснуте
агресивности која је стављена под контролу васпитно-корективним радом. И поред
тога, током извршавања васпитне мере евидентиран је један испад у коме је мал. П.Т.
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био иницијатор физичког напада на вршњака чиме је поновио ранији образац
понашања. Жели да негативном солидарношћу и понашањем обезбеди бољи статус у
групи. Ипак се може констатовати да је адаптација на услове у установи била успешна.
Често је контактирао са примарном породицом, што је на њега стимулативно деловало.
Интелектуални капацитети мал. П.Т. су испод просека док је емоционални и социјални
развој у заостатку у односу на календарски узраст. У социјалним контактима је
несигуран и неистрајан у стварању нових релација. Испољава знаке неуротичног
реаговања у умереном степену, уз изражену ниску толеранцију на фрустрације, с
обзиром да није у потпуности савладао механизме абреаговања и самоконтроле
агресивних импулса. У ситуацијама осујећења реагује појачаном анксиозношћу
регресивног типа. Агресија је у већој мери присутна као начин понашања. Ради се о
емоционално осујећеном дечаку који се развијао у условима неадекватних
идентификационих услова (оба родитеља склони злоупотреби алкохола и агресивном
понашању), те у таквим условима није могао да задовољи ни своје многобројне
примарне потребе. Сугестибилан је и некритички се за одређене особе склоне
антисоцијалном понашању. Претежно је интровертне структуре личности. Осећање
кривице и кајање је присутно само на вербалном нивоу.

У извештају стручног тима ЗЗВО Ниш од 28.12.2009. године константовано је да
је изречена васпитна мера дала резултате и постигла своју сврху. Није евидентирано
вршење нових кривичних дела током боравка у установи. Побољшана је његова
комуникација са вршњацима у групи, посебно према млађим и физички слабијим
васпитаницима у смислу разумног и ненасилног решавања конфликата и реаговања у
ситуацијама осујећења. Одржава позитивне контакте са приммарном породицом. На
основу свега наведеног, стручни тим ЗЗВО Ниш је предложио да суд обустави
извршење васпитне мере према мал. П.Т. Виши суд у Нишу је дана 16.12.2010. године
донео решење о обустави васпитне мере упићивање у васпитну установу према мал.
П.Т.

9. Мал. M.И., рођен 1987. године у Нишу.

-дана 22.05.2004. године мал. М.Б. и мал. М.И. у 22.30 часова, на простору градске
тврђаве учествовали у тучи у којој је окр. С.О. против кога се одвојено води поступак
пред Окружним судом у Нишу због кривичног дела убиства из чл.47.ст.1. КЗ РС,
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лишио живота ошт. мал. М.И., на тај начин што је мал. М.Б. након краће свађе са ошт.
мал. М.И. и мал. Г.М. потрчао за оштећенима којом приликом су потрчали окр. С.О.,
против кога се одвојено води поступак пред Окружним судом у Нишу, И.Ј., М.Г. и
Ц.М., против којих се води одвојени кривични поступак пред Општинским судом у
Нишу, сустигли их на бедему градске Тврђаве, када је окр. С.О. задао ударац песницом
мал. М.И., услед чега је пао са бедема на простор „Цветне пијаце“, где је од
задобијених повреда преминуо, а мал. М.Б. и мал. М.И. понаособ задали ударце ошт.
Г.М. којом приликом је ошт. Г.М. ударио и окр. С.О.

чиме су извршили кривично дело учествовање у тучи из чл.55. КЗ РС.

Из налаза и мишљења стручног ЗЗВО Ниш:

Мал. М.И. потиче из потпуне породице са дисхармоничним односима као друго
дете по реду рођења. Психофизички развој текао је уредно и без проблема. У нижим
разредима основне школе показао је добар успех, а у нижим разредима попустио.
Понављао је шести разред, а затим је и искључен из основне школе. Почетне знаке
неприлагођеног понашања почео је да испољава са 12 година, а који су се огледали
кроз нередовно похађање наставе уз физичке сукобе са вршњацима и испадима у
школи. Лоши породични односи. Отац је рођен 1961. године по занимању армирач, а
мајка је рођена 1965. године и по занимању је НКВ радница. Брачна заједница
родитеља је била дисхармонична и због тога је више пута прекидана. Има старијег
брата који повремено ради. Родитељи нису имали капацитета да елиминишу овакво
понашање, код мал. М.И., па се он све више дружио са вршњацима који су испољавали
делинквентно понашање. Наставио је са испољавањем проблематичног понашања
(крађа, склоност узимању опијата, туче). Због извршеног кривичног дела учествовање
у тучи изречена му је васпитна мера „УВУ“.

Из налаза и мишљења стручног ЗЗВО Ниш:

Мал. М.И. је примљен у ЗЗВО Ниш на опсервацију на захтев ЦСР Ниш у циљу
реализације изречене васпитне мере упућивање у васпитну установу. Након пријема у
установу одмах је констатовано да се период адаптације одвија отежано. Учестало је
самовољно напуштао установу непоштујући Кућни ред и ауторитет васпитног особља
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те су и прогнозе о успешности третмана и реализације мере у васпитној установи биле
не само неизвесне, већ и неповољне. Зимски распуст је провео у примарној породици у
сагласност ЦСР Ниш. Пошто је боравак у примарној породици самостално нпродужио,
извршење васпитне мере је доведено у питање. На инститирање стручног тима ЗЗВО
Ниш сада пунолетни М.И. враћен је у васпитну установу се са бројним проблемима у
функционисању. Из извештаја ЗЗВО од 25.06.2007. константовано је да је мал. М.И.
завршио своје основно образовање и да су почетне потешкоће у функционисању у
великој мери превазиђене. Решењем Окружног суда у Нишу од 12.12. 2007. године
обустављено извршење васпитне мере упућивање у васпитну установу.

10.

M.A., рођен 1990. године, у Гепингену, Немачка.

-да су мал. М.А. и мал. У.М., по претходном договору и подељеним улогама,
неутврђеног дана у периоду од 24. до 26.04.2006. године у Т., обили викенд кућу ошт.
М.А., тако што су дошли до викендице, подесним предметом обили браву на
гвозденим вратима поткровља, а мал. М. секиром поломио катанац на дрвеним вратима
у приземљу, након су чега ушли у викендицу и одузели исправљач марке „Искра“
наранџасте боје, електро-мотор за циркулар снаге 0,5 квм сиве боје марке „Север
Суботица“, пет испаљивача за фрижидер, један кондензатор за расхладну витрину,
лежаљку, електро-мотор за веш машину, електро-мотор за компресор, електричну
тестеру марке „Долмер“, ПВЦ жицу за подно грејање дужине 100 м, нарезнице, за
нарезивање водоводних цени, све у вредности од 30.000,00 динара, а у намери да
присвајањем свих ствари прибаве себи противправну имовинску корист, те су одузете
ствари однели до поља и сакрили и давали у замену за друге ствари,

-чиме је извршили кривично дело тешка крађа из чл.204.ст.1. тач.1. и 2. КЗ.

(против мал. М.А. обустављен кривични поступак решењем Окружног суда
бр.50/08 од 26.12. 2008. због нових кривичног дела тешка крађа из чл.204.ст.1. КЗ јер
није целисходно изрицање васпитне мере јер је већ изречена васпитна мера упућивање
у васпитну установу).

М.А. је као млађе пунолетно лице првостепеном пресудом Општинског суда у
Нишу од 18.03.2009. године оглашен кривим за извршење кривичног дела неовлашћено

367

коришћење туђег возила из чл. 213. ст.1. КЗ и изречна му је условна осуда тако што
му је за извршено кривично дело утврђена казна затвора у трајању од 4 месеца која се
неће извршити уколико осуђене у року од 2 године од правноснажности не изврши
ново кривично дело.

Из налаза и мишљења социјалног радника ЗЗВО Ниш:

Мал. А. је рођен у ванбрачној заједници својих родитеља. Има брата и три
сестре. Односи међу родитељима су били крајње дисхармонични, отац је склон
злоупотреби алкохола. Отац мал. А је извршилац бројних кривичних дела због чега је
на издржавању казне затвора провео око 18 година Старији брат је такође склон
делинквентном понашању. Мајка обавља сезонске послове и тако издржава породицу.
Мал. А. обављао грађевинске послове и тако зарађивао, али му је често отац одузимао
новац да би набављао алкохолна пића. Породица живи у неусловној и оскудно
опремљеној кући. Мал. А. се развијао у нестимулативним условима. Школу није
похађао тако да је остао неписмен. Углавном се дружио са дечацима склоним
делинквентном понашању. Под утицајем брата и другова и сам је вршио кривична
дела крађе. Два пута му је изрицана васпитна мера ПНОС која није извршевана због
несарадње малолетника и његових родитеа са службеницима ЦСР Алексинац. Како је
наставио са извршењем кривичних дела, изречена му је васпитна мера упућивање у
васпитну установу. На третман у ЗЗВО је примљен 06.09.2007. године. Прихватио је
третман у ЗЗВО Ниш, на почетку третмана тројца васпитаника су га претукла због
неприхватања играња фудбала. Више пута је самовољно напуштао установу, одлазио у
примарну породици и наставио са вршењем кривичних дела. Касније је успешно
сарађивао са стручним особљем. У школи за основно образовање одраслих завршио
први разред. Слободно време у установи углавном проводи у групи. У друштву
осталих васпитаника има углавном подређену улогу, успева да се одупре негативним
притисцима друштва, али не у потпуности. Саветодавни рад у установи даје очекиване
резултате.

Из налаза и мишљења педагога ЗЗВО Ниш:

Физичке особине и телесни развој су мал.А. су на нивоу просека за лица његовог
узраста. Мал. А. је нижег раста, донекле чврсте конституције тела са недовољно
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контролисаним покретима екстремитета. Има развијене хигијенске навике, а обавезе у
групи

извршава

уз

непосредну контролу васпитача.

Здравствени

статус

је

задовољавајући. Снижених је образовних потенцијала са приметним знацима
едукативне запуштености. Интелектуални потенцијали су на нивоу слабијег просека,
али су у великој мери условљени животом у нестимулативним условима. Мишљење је
конкретно и функционално, елементи генеализације и апстракције су незнатно
заступљени. Морално-вољне особине су му у процесу формирања и јасног
разликовања. Не прави разлику између моралних категорија доброг и лошег. Склон је
злоупотреби алкохола и психоактивних супстанци.

На основу Годишњег извештаја стручног тима ЗЗВО Ниш од 02.07. 2008. године
утврђено је да је мал. А. наставио са злоупотребом ПАС и алкохола. Због ситних крађа
и кршења кућног реда установе изречена му је дисциплинска

мера строги укор.

Уочене су и бројне осцилације у понашању мал. А. дана 22. 04. 2009. године решењем
Окружног суда у Нишу према мал. М.А. је обустављено извршење васпитне мере
упућивање у васпитну установу.

У вези са овим случајем, обавили смо разговор са васпитачем у чијој је
васпитној групи био и васпитаник М.А. Према његовим речима мал. М.А. је наставио
са вршењем кривичних дела и као пунолетно лице, да би због кривичног дела убиства
био упућен на издржавање казне затвора у КПЗ Ниш. Дакле, и поред интензивног
третмана и васпитно-стручног рада и почетних позитивних резултата М.А. је наставио
са криминалним понашањем, тако да ресоцијализација није остварена, а изречена
васпитне мере није дала трајније резултате, због дубоко укорењених образаца
криминалног понашања у структури личности М.А.

б) Случајеви у којима су малолетницима решењем Вишег (Окружног) суда у Нишу
изречене васпитне мере упућивање у васпитну установу или појачани надзор органа
старатељства уз дневни боравак у установи за васпитање и образовање извршене у
другим васпитним установама у РС, из којих разлога недостају подаци о току
извршења васпитних мера:
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1. Мал. Ђ.Д., рођен 1989. године у Нишу.
Правноснажном пресудом

Окружног суда у Нишу је утврђено да је дана

10.12.2006. године, у Н., код себе, у чарапи леве ноге, неовлашћено држао ради даље
продаје, осушене делове биљке cannabis, која у себи садржи ТНС и која се налази на
листи опојних дрога и психотропних супстанци, упаковане у 7 пакетића, од којих 1
пакет упакован у најлон кесу беле боје и 6 пакетића од алуминијумске фолије нето
масе 0,35 гр; 0,41 гр; 0,29 гр; 0,38 гр; 0,56 гр; 0,50 гр; и 0,50 гр, укупне нето масе 2,99
гр, а ова опојна дрога је код њега прона]ена и по потврди одузета, при чему је био
свестан свог дела и хтео његово извршење,

-чиме је извршио кривично дело неовлашћена производња и стављање у
промет опојних дрога из чл.246.ст.1. КЗ.

Из извештаја Центра за социјални рад:

Мал. Ђ.Д. одраста у потпуној породици са нормалним економским условима.
Родитељи немају усаглашене ставове у погледу његовог васпитања, што је условило
успорено емоционално и социјално сазревање мал. Ђ.Д., код кога нису усаглашене
емоционална, интелектуална и социјална компонента личности. С једне стране је
пасиван, а са друге хиперактиван, са изразитом жељом да се интегрише у друштво
вршњака. Од фебруара 2007. године укључен је у рад васпитне групе Завода за
васпитање омладине у Нишу, у циљу превазилажења кризе развојног доба. У ЗЗВО
Ниш није пронађен персонални досије Ђ.Д. тако да недостају подаци о резултатима
извршења ове васпитне мере. Мал. Ђ.Д. је суд решењем поред васпитне мере изрекао и
меру безбедности одузимања предмета, сходно чл. 246.ст.7. КЗ.

2. Мал.К.С., рођен 1988. године у Нишу, без занимања и запослења, неписмен,
неосуђиван, води се други кривични поступак због кривичног дела из чл.210. КЗ.

-дана 23.07.2005. године у поподневним часовима у Н., у насељу В., заједно са
пунолетним Ш.С., по претходном договору, из круга водовода ЈКП „Н“, у намери да
себи прибави противправну имовинску корист одузео шибер вентил „Занус Ф 300 мм“
и цеф дужине 1,5 м, ф 300 мм, све у вредности од око 35.000,00 динара, тако што се
довезао запрежним возилом до плаца оштећеног предузећа, искористио непажњу
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стражара, ушао у круг предузећа, ове ствари натоварио на запрежно возило, а затим се
удаљио у правцу града, при чему су му ови предмети пронађени и одузети од стране
радника ПУ Ниш, при чему је био свестан свог дела и хтео његово извршење,

-чиме је извршио кривично дело крађа из чл. 203. ст.1.КЗ у саизвршилаштву
у вези чл.33. КЗ.

Из извештаја Центра за социјални рад:

Мал. К.С. рођен је као брачно дете својих родитеља, отац му је преминуо 1997.
године, па се о њему и о његова два млађа брата стара мајка. Брачну заједницу је мајка
раскинула, па се о деци самостално старала и док јој је муж био жив. Деца нису
укључивана у образовни процес. Породица живи у сопственој кући која је неусловна за
живот и не одговара потребама породице. Породица је корисник социјалне помоћи, а
мал. К.С. и браћа се баве сакупљањем секундарних сировина. Сиромаштво ове
породице негативно утиче на развој њених најмлађих чланова. Мал. С. је покушавао да
иде у школу, али безуспешно. Лично није за то мотивисан, нити га је породица у томе
подржавала. Интелигенција мал. К.С. је на доњој граници просека, а притом је
емоционално и социјално недовољно зрео. Слободно време проводи са девојком, с тим
што је прихваио улогу да, као најстарије дете, доприноси издржавању породице. Не
схвата значај свог дела, нити његове последице. Стручни тим Центра је предложио
ирицање васпитне мере појачаног надзора од стране родитеља, усвојиоца или стараоца.
Међутим, суд овај предлог није прихватио, па је мал. К.С. изрекао васпитну меру
појачани надзор органа старатељства уз дневни боравак у установи за васпитање и
образовање, као одговарајућу кривичну санкцију.

3. Мал. А.Т., рођен 1991. године у Нишу, неожењен, без школе, неосуђиван, био у
притвору од 11.01.2007. године, до 16.01.2007. године. Изречена му је јединствена
васпитна мера појачани надзор органа старатељства уз дневни боравак у установи за
васпитање и образовање због 11 извршених кривичних дела тешка крађа из чл.204.ст.1.
КЗ, за која му се судило у јединственом поступку.
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Из извештаја Центра за социјални рад:

Мал. А.Т. се јављао као извршилац противправних дела у закону одређених као
кривична дела још док је био кривично неодговоран, а да сада, као малолетник, врши
кривична дела најчешће у саизвршилаштву са већ познатим пунолетним извршиоцима
кривичних дела. Мал. А.Т. је дете без родитељског старања и од 31.07.1997. године се
налазио у Дому за децу без родитељског старања у Неготину. Дом је својевољно
напустио 2005. године и од тада живи код свог брата Нејаза. Родитељи су му умрли.
Мал. А.Т. је боравио у хранитељским породицама које нису биле способне да се брину
о њему. Сада је у породици свог брата Нејаза и издржава се од сакупљања секундарних
сировина. Завршио је 7 разреда основне школе, а његов емоционални развој није у
сагласности са календарским узрастом. Тежак начин живота и рано остајање без
родитеља видно су утицали на његов развој, па су симптоми делинквентног понашања
евидентни још од најранијег детињства. Имајући у виду структуру личности мал. А.Т.,
те да се налази у осетљивом животном добу, да је често у окружењу вршњака са
друштвено негативним понашањем, стручни тим Центра је мишљења да му треба
изрећи васпитну меру појачани надзор органа старатељства уз дневни боравак у
установи за васпитање и образовање, што је суд након спроведеног поступка и учинио.

4. Мал. Ф.Г. рођен 1978. године у Котору. Предмет преузет од Окружног суда у
Приштини 01.01.2010. године и поступак правноснажно окончан пред Вишим судом у
Нишу. Ф.Г. је стављено на терет извршење 5 кривичних дела тешка крађа из чл. 166.
ст.1. КЗРС; 2 кривична дела крађа из чл. 165.ст.1. КЗРС; 1 кривичног дела тешка
телесна повреда из чл. 53.ст.2. КЗРС и 1 кривичног дела лака телесна повреда из чл.
54.ст.2. КЗРС, био у притвору од 07.06.1996. године до 13.09.1996. године.

Из извештаја Центра за социјални рад:

Мал. Ф.Г. је рођен у Котору. Сва кривична дела извршио је као малолетник од
маја 1994. године до јуна 1995. године, а у време суђења био је млађе пунолетно лице.
Родитељи су се развели када је Ф.Г. имао само 3 године. Живи са мајком којој је
поверен на чување, негу и васпитање. Мајка је засновала нови брак из кога има две
ћерке и сина. Она је забрањивала мал. Г. да виђа оца. Мал.Ф.Г. је завршио основну
школу. Похађао је средњу поморску школу, али је из ње удаљен у другом разреду због
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туче. У том периоду био је у лошим односима с мајком, који су били испуњеним
нетрпељивостима и агресивношћу. Кривична дела је почео да врши у Приштини и
Херцег Новом. Физички и психички је здрав, а према мишљењу Центра за социјални
рад у Приштини поремећај личности код мал. Ф.Г. потиче из лоших односа са
родитељима. Породица живи од мајчине пензије и прихода очуха који солидно
зарађује. Стручни тим Центра је предложио да се мал. Ф.Г. изрекне васпитна мера
упућивања у васпитну установу. Овај предлог је прихватио и суд, па је мал. Ф.Г. и
изрекао наведену васпитну меру.

5. Мал. П.Б., рођен 1993. године у Нишу, без занимања и запослења, завршио
основну школу, штићеник ЗЗВО у Нишу.

у ноћи 18/19.11. 2010. године заједно са пунолетним М.Н., у намери да себи
одузимањем ствари прибави противправну имовинску корист, а био је урачунљив и
свестан да је његово дело противправно,

-најпре обио ТР „КД“, тако што је заједно са наведеним пунолетним лицем
демонтирао и отворио кипер луфтер прозор теолета, кроз који је ушао док је М.Н.
чувао стражу, а потом по извршеној преметачини, одузео 25 канти од по 1 литар
моторног уља, 1 уређај за мерење вискозитета антифриза, мобилни телефон марке
„Сони Ериксон“, 3 хладњака за возила „Ауди“, 7 канти од по 5 литара „Галас“ уља и
метална клешта, све у вредности од око 104.000,00 динара;

-потом обио месару власништво ошт. С.М. у Н., тако што је заједно са пунолетним
М.Н., демонтирао заштитну решетку на прозору и ушао у радњу, одакле је одузео
мобилни телефон марке „Сони Ериксон“, новац у износу од 3.000,00 динара и мању
количину сухомеснатих производа у вредности од око 10.000,00 динара,

-чиме је извршио два кривична дела тешка крађа из чл. 204. ст.1. КЗ у
саизвршилаштву у вези чл. 33. КЗ.
Из извештаја Центра за социјални рад:
Мал. П.Б. је вишеструки повратник у вршењу имовинских кривичних дела. Најпре
му је 2009. године Окружни суд у Крушевцу изрекао васпитну меру појачаног надзора
од стране органа старатељства за чије извршење је био надлежан Центар за социјални
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рад у Варварину, као надлежни орган старатељства. Пошто изречена васпитна мера
није дала очекиване резултате и мал. П.Б. је наставио са вршењем кривичних дела,
Виши суд у Крушевцу му је због извршења кривичног дела тешка крађа из чл. 204.ст.1.
КЗ у покушају у вези чл.30. КЗ и продуженог кривичног дела тешка крађа из
чл.204.ст.1. КЗ у вези чл.61. КЗ изрекао васпитну меру упућивање у васпитну установу.
Ова васпитна мера ће се извршавати у ЗЗВО у Нишу. И током боравка у ЗЗВО мал.
П.Б. је наставио са вршењем имовинских кривичних дела, па је стручни тим Центра
мишљења да се изреченом васпитном мером не може остварити ресоцијализација мал.
П.Б., те да му је потребно изрећи строжију васпитну меру.

ВЈТ у Нишу је најпре предлагао да се мал. П.Б. изрекне најтежа васпитна мера
заводског карактера- упућивање у васпитно-поправни дом, али се након саслушаног
мишљења представника Центра за социјални рад у Нишу, сложио са предлогом да се
мал. П.Б. поново изрекне васпитна мера упућивања у васпитну установу. Наиме,
почетком фебруара 2011. године направљен је програм за ресоцијализацију мал.П.Б.,
па је предлажио да се мал. П.Б. поново изрекне васпитна мера упућивања у васпитну
установу, како би се наведени програм рада и реализовао. Са овим предлогом се
сагласио и отац малолетника, наводећи да је породица у јако тешкој материјалној
ситуацији, те да не може да се стара о П.Б., па је суд мал. П.Б. прихватајући наведени
предлог изрекао васпитну меру упућивања у васпитну установу која ће се извршавати у
ЗЗВО у Нишу.

6. Мал. С.П., рођен 1988, по занимању пекар, раније му је изречена васпитна мера
појачани надзор органа старатељства уз дневни боравак у установи за васпитање и
образовање због кривичног дела из чл. 160. ст.1. КЗРС.

-неутврђеног дана почетком јула 2006. године, обио ћевабџиницу „ДГ“ која се
налази у ул. К., у Н., тако што је потискивањем развалио двокрилни дрвени прозор у
кухињи у намеи да одузме сав новац и друге ствари погодне за ношење, што је и
учинио прибавивши притом себи противправну имовинску корист у износу од око
8.000,00 динара, а био је свестан свог дела и хтео његово извршење,

-чиме је извршио кривично дело тешка крађа из чл. 204. ст.1. КЗ.
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Из извештаја Центра за социјални рад:

Мал. С.П. се према евиденцији Центра више пута јавља као извршилац
различитих кривичних дела (крађа накита, неовлашћено коришћење туђег возила) за
која су му изрицане васпитне мере судски укор и ПНОР. Извршење тешке крађе у ул.
Књажевачкој које му се ставља на терет у потпуности признаје. Мал. С.П. се презентује
као особа која је структурирано делинквентног понашања, емоционално и социјално
незрела. Потиче из патријархалне породице, са изразито строгим оцем, али родитељи
нису у могућности да над њим врше одговарајући надзор, па како се мал. С.П налази у
осетљивом адолесцентном добу, по оцени стручног тима Центра њему треба изрећи
васпитну меру појачани надзор органа старатељства уз дневни боравак у установи за
васпитање и образовање. Како је ова васпитна мера већ изречена малолетнику и са
њеним извршењем је започето 2007. године, суд је, након оцене свих изведених доказа,
донео решење којим је обустављен кривични поступак према мал. С.П. из Ниша.
Као што се из наведеног закључити, узорак овог дела истраживања је чинило
укупно 16 персоналних досијеа корисника услуга Завода за васпитање омладине у
Нишу. Од тога се 10 односило на кориснике услуга (васпитанике ЗЗВО) у Нишу којима
је изречена васпитна мера појачани надзор органа старатељства уз дневни боравак у
установи за васпитање и образовање и васпитну меру упућивање у васпитну установу,
а 6 на малолетнике којима је надлежни суд у Нишу изрекао наведену васпитну меру
која је извршена ван територије Ниша, у неком од преостала два Завода за васпитање
омладине (у Књажевцу и Београду). Треба напоменути да се ради о досијејима односно
списима предмета који су истраживачу били доступни на основу увида у архиве
Окружног (Вишег) суда у Нишу.

У погледу полне структуре малолетних делинквената којима је изречена
васпитна мера упућивање у васпитну установу, важно је напоменути да су узорак
Вишег суда у Нишу и ЗЗВО Ниш, чинила малолетна лица мушког пола. Интересантно
је да у посматраном периоду (2006-2011) ниједној малолетници није изречена ова
васпитна мера. Овим је потврђена хипотеза да у полној структури малолетних
делинквената у Нишу преовлађују лица мушлог пола, што је у корелацији са раније
презентованим статистичким подацима Републичког завода за статистику који се
односе на територију Републике Србије, као и са резултатима дела истраживања
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спроведеног у Вишем суду у Нишу, а који се односи на феноменолошке
карактеристике малолетничке делинквенције у Нишу.

У погледу утицаја социјалних фактора, као једних од најважнијих фактора који
утичу на појаву малолетничке делинквенције у 15 од 16 случајева констатовано је да су
малолетници своје слободно време користили неорганизовано, дружећи се са
вршњацима који су, такође, испољавали неки од облика делинквентног понашања. Ово
истраживање потврдило је познату хипотезу малолетничке делинквенције да вршњачке
групе са делинквентним понашањем и неорганизовано коришћење слободног времена
стоје у позитивној корелацији са појавом малолетничке делинквенције. У прилог томе
иде и чињеница да у већини случајева малолетници нису имали неки одређени хоби
(15), а у само једном случају као хоби је наведен рад на рачунару, што није
охрабрујући резултат, имајући у виду значај слободног времена за свакодневни живот
и психофизички развој младих.

Сви васпитаници ЗЗВО Ниш који су чинили истраживачки узорак у време
боравка у установи нису били у браку или ванбрачној заједници и нису имали деце.
Ово је и очекивано, имајући у виду узраст испитаника. У погледу држављанског
статуса, сви они су држављани Републике Србије, већином са пребивалиштем на
територији града Ниша (13) сем у три случаја, када је су малолетници имали
пребивалиште на територији Алексинца (2) и Котора (1). Овај податак је од изузетног
значаја јер може указати на правац кретања малолетничке делинквенције у Нишу и
њене феноменолошке и етиолошке карактеристике, будући да су испитани
малолетници у огромној већини и вршили кривична дела на територији Ниша.

Када је реч о структуралној целовитости породице из којих потичу васпитаници
ЗЗВО Ниш у чије смо личне листове имали увид, може се закључити да велика већина
малолетника живи са оба родитеља (8), код родбине (1), само с мајком (3), код оца и
маћехе (1) у дому (1), сам (1), а 1 малолетник је био без родитељског старања. У
великој већини малолетници живе у потпуним породицама, родитељи су у браку, а
само у 2 случаја су засновали ванбрачну заједницу. У погледу односа у породици, у
већини породица односи су јако лоши праћени честим свађама и неразумевањем, како
међу супружника, тако и између родитеља и деце, што је јако често и условило појаву
делинквентног понашања код малолетника. Све ово потврђује да је породица и
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прилике и односи у њој значајан фактор малолетничке делинквенције, што је посебно
истакнуто

у

делу

овог

рада

о

микросоцијалним

факторима

малолетничке

делинквенције. У вези са овим је и резултат истраживања по коме је тек три
малолетника изјавило да их отац воли, док је њих 5 изјавило да их отац не воли. Када је
реч о односу мајки и малолетних предступника ту је резултат нешто повољнији јер
њих 5 се изјаснило да их мајка воли, а 3 да их не воли. Опште запажање је да
малолетници нерадо одговарају на ово питање, па лични листови углавном не садрже
изричиту информацију о односу родитеља и малолетника. Овакав резултат је донекле
разумљив јер је реч о питању које задире у најинтимније делове човекове личности, па
није увек једноставно дати одговор на оваква питања. Чак 14 малолетника је према
мишљењу стручног тима ЗЗВО Ниш одрастало у лошим васпитним условима, док се
само за њих 2 може рећи да су били изложени повољним васпитним утицајима. Упркос
томе, њих 11 није физички кажњавано док је само у 2 случаја евидентирано физичко
кажњавање.

Што се тиче здравственог стања малолетника сви су у време извршеног
кривичног дела били потпуно здрави. Сем у једном случају, у свим осталим
случајевима у породици малолетника није било болесних лица.

У погледу старосне структуре родитеља, има најмање расположивих података
јер прегледани досијеи су у том погледу врло оскудни. Тако у погледу старости оца
постоје подаци само у 5 досијеа и то у 3 је отац малолетника припадао старосној групи
од 36 до 55 година, а у 2 старости од 56 до 65 година. Када је реч о старости мајке
малолетника, у 6 случајева је мајка припадала средњој старосној групи од 36 до 55
година.

Према резултатима овог истраживања, само у једном случају малолетник је
потицао из породице у коме је један од родитеља (отац) осуђиван за извршена
кривична дела, док у осталим случајевима није било осуђиваних лица, што показује да
малолетници, који су у периоду (2006-2011) боравили у ЗЗВО Ниш, на основу решења
надлежног суда у Нишу о изрицању васпитне мере упућивање у васпитну установу, не
потичу из криминогених породица.
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Када је реч о социопатолошким појавама, алкохолизам је присутан у 4 случаја, с
тим што је у већини њих алкохоличар отац, а у једном и отац и мајка. У два описана
случаја и сами малолетници су злоупотребљавали алкохол и психоактивне супстанце
током боравка у ЗЗВО Ниш, што је константовано од стране представника стручног
тима установе. Од осталих социјалнопатолошких појава у породици уочена је
агресивност оца у једном случају када је у алкохолисаном стању. Интересантно је да
малолетници током боравка у Заводу нерадо говоре о агресивности својих родитеља,
па се и овај податак треба тумачити са доста резерве. Такође је занимљиво истаћи да у
спроведеном

истраживању

нису

евидентирани

случајеви

проституције,

нити

припадања верским сектама, нити других социопатолошких појава.

У погледу услова становања већина малолетника живи у лошим условима (9), а
нешто мањи број њих у добрим (5). Интересантно је приметити да малолетници који су
живели у лошим условима чешће врше кривична дела против имовине, али забележена
су и кривична дела са елементима насиља.

Незапосленост родитеља се издваја као значајан криминогени фактор јер у
великој мери утиче на социјално-економски положај породице. Већина малолетника
који су испољили делинквентно понашање потиче из породица у којима је бар један од
родитеља незапослен (10), док је у осталим случајевима (6) бар један од родитеља био
запослен. Родитељи малолетника са делинквентним понашањем су углавном радници
(4), затим следе друге професије (3), пензионери (3), док су незапослене мајке
углавном домаћице (3), а у три случаја није било података о занимању родитеља.

Малолетни делинквенти са територије града Ниша потичу из породица у којима
је материјално стање јако лоше. То потврђују и резултати овог истраживања. У 9
досијеа постоје подаци који указују на лоше материјално стање породице, а у по 2 да је
оно добро, односно веома лоше. Нико од малолетника са делинквентним понашањем
није живео у породици са веома добрим материјалним приликама. У три случаја о
овоме није било података. Ови налази потврђују хипотезу да материјално стање у
породици

представља значајан

фактор

који

утиче на појаву малолетничке

делинквенције.
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Осим тога, треба напоменути да малолетни делинквенти обухваћени
истраживањем потичу из породица у којима је образовна структура родитеља јако
ниска, па тако у 2 случаја су родитељи писмени, њих 4 су завршили више разреде
основне школе, а само 1 је завршио средње образовање. Нико од родитеља
малолетника са делинквентним понашањем није завршио више или високо образовање.
У чак 9 досијеа није било података о школској спреми родитеља. Овај недостатак се
донекле може оправдати тиме што је приликом узимања података током
опсервационог периода у Заводу акценат на прикупљању података везаних за личност
малолетника, док су остали чиниоци његовог живота сагледавани у знатно мањој мери.
Ово се свакако може оценити као недостатак јер би

у циљу добијања

хетероанамнетичких података требало подједнаку пажњу посветити свим чиниоцима
који утичу на личност малолетника. Међу њима, образовање родитеља заузима
значајно место јер ниже образовање, по принципу линеарне узрочности, води до нижих
квалификација и бављења лошије плаћеним пословима, што се даље негативно
одражава на укупни социо-економски положај породице, што на крају често доводи до
пораста малолетничког криминалитета, посебно његовог имовинског дела. Деловање
ових чинилаца треба имати у виду приликом креирања будућих мера за сузбијање
малолетничког криминалитета.

У време доласка у Завод највећи број малолетника је завршило више разреде
основне школе или стекло основно образовање (6), без школе (2), нижи разреди
основне школе (2), средње образовање (2), а у 4 досијеа није било података о
образовању малолетника. Може се се закључити да је образовна структура
малолетника са делинквентним понашањем јако лоша и да врло мали број заврши и
обавезно основно образовање. Као што је већ истакнуто у делу рада који се бавио
утицајем школе и образовања на малолетничку делинквенцију, недостатак образовања
није узрок појаве малолетничке делинквенције, али може олакшати њено појављивање
и самим тим добити карактер услова. Наиме, недостатак образовања мења видике
младих, сужава поље корисних интересовања, чиме се ствара вишак слободног времена
у животима младих људи које они могу да испуне и криминалним активностима. Због
тога је потребно да се што већи број малолетника са делинквентним понашањем
укључи у образовни процес, што је и један од циљева третмана у васпитним
установама. И они штићеници ЗЗВО у Нишу који су били део образовног процеса
током школовања су остваривали слаб успех: довољан-3 малолетника, добар-3
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малолетника, врло добар-1 малолетник, одличан-1 малолетник, а 2 малолетника су
понављали разред. Као посебан проблем на чијем решавању су радили васпитачи у
Заводу издваја се немотивисаност самих васпитаника за похађање наставе и учење,
што је доводило до честих прекида и одласка из установе. Ово је могуће јер је по слову
закона Завод за васпитање омладине у Нишу установа социјалне заштите отвореног
типа у којој се малолетници којима је извршена васпитна мера не издвајају од
малолетника којима је изречена мера социјалног старања. Због природе установе, у
пракси није увек могуће ефикасно пратити кретање малолетника, што отежава
остваривање сврхе третмана.

Малолетни делинквенти су у великом броју случајева прекидали школовање,
што је доприносило јављању још опаснијих облика делинквентног понашања код
малолетника. Чак у 50% случајева долазило је до прекида школовања (у 8 од 16
прегледаних досијеа налазе се подаци о прекиду школовања). Најчешћи разлози за то
према резултатима спроведеног истраживања су: слаб успех у школовању, искључење
из школе, лош однос са наставницима и осталим ученицима.

Ако се посматра структура извршених кривичних дела од стране малолетника
обухваћених узорком истраживања, може се уочити да доминирају имовинска
кривична дела (пре свега крађе и тешке крађе). Слична тренд у динамици
малолетничког криминалитета је уочљив и на нивоу целе Србије (без Косова и
Метохије), имајући у виду статистичке податке Републичког завода за статистику
(РЗС) презентоване у делу рада о феноменолошким карактеристикама малолетничке
делинквенције. У погледу, облика виности, сва кривична дела су извршена са
умишљајем, што је и разумљиво имајући у виду структуру извршених кривичних дела.
Притвор као мера обезбеђења присуства окривљеног у кривичном поступку је изречен
само у једном случају, што потврђује да ова мера у поступку према малолетницима има
изузетни карактер, на шта указује и судска пракса.

Интересантно је да су малолетници из узорка најчешће вршили кривична дела у
намери да стекну противправну имовинску корист, па је стицање материјалне користи
преовлађујући мотив за извршење кривичних дела (9). Овакав резултат није
изненађујући, с обзиром да у структури извршених кривичних дела од стране
малолетника преовлађују кривична дела против имовине. Од осталих мотива се
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издвајају: авантура (2), освета (2) и нужна одбрана (1), без наглашеног мотива (3). У
случају где је наведен мотив нужне одбране малолетник је извршење кривичног дела
покушао да оправда тиме да је оштећеном нанео телесне повреде да би свог брата
одбранио од напада оштећеног. Према околностима овог случаја, пре би се могло рећи
да је по среди покушај умањења односно избегавања кривице од стране малолетника.
Малолетници често прибегавају различитим рационализацијама и другим механизмима
одбране како би умањили своју кривицу за извршено кривично дело.

Малолетници су најчешће вршили кривична дела сами (6), затим у заједници са
другим малолетним лицем (3), са пунолетним и малолетним лицем (4) и са другим
пунолетним лицем (3). Нису забележени случајеви малолетничких банди, али и ови
резултати добијени на релативно малом узорку (с обзиром на мали број малолетника
којима је Окружни/Виши суд у Нишу изрекао васпитну меру упућивања у васпитну
установу),

указује

на

значајан

утицај

вршњачких

група

на

малолетничку

делинквенцију, што је посебно истакнуто у теоријском делу овог рада.

Од ендогених фактора малолетничке делинквенције најпре је посматрана
интелигенција малолетних преступника најпре је посматрана њихова интелигенција. У
личним листовима најчешће недостају подаци о тачном коефицијенту интелигенције
малолетника, већ се о томе психолози изјашњавају описно у односу на просек. Већина
малолетника је испод просечне интелигенције (8), просечне интелигенције (5), нема
података (3).

Када је реч о емоционалним особинама малолетника са деликвентним
понашањем-васпитаника
малолетника

испољава

ЗЗВО

Ниш,

емоционалну

утврђено

је

нестабилност,

да

већина

делинквентних

емоционалну

незрелост,

агресивност, сугестибилност, хиперактивност, социјалну неприлагођеност и друге
негативне особине личности које могу представљати значајан криминогени фактор. До
података о емоционалним особинама малолетника се дошло на основу извештаја
стручних служби Завода који су се односили како на опсервациони период, тако и на
период извршавања саме васпитне мере. Будући да су ови извештаји резултат рада
стручног тима који има мултидисциплинарни карактер (чине га психолог, педагог,
дечији психолог, социјални радник), сматрамо да су подаци довољно поуздани и
илустративни и да се могу користити у истраживањима оваквог типа. Овим је
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потврђена полазна хипотеза о утицају ендогених фактора на појаву малолетничке
делинквенције који кад су емоције у питању немају карактер узрока, већ услова који
утичу да се делинкветне склоности малолетника испоље кроз различите форме
антисоцијалног понашања.

Пажњу смо посветили и одређеним карактеристикама жртава кривичних дела
малолетника која су била предмет нашег истраживања. Ово је учињено из жеље да
наше истраживање има и виктимолошки карактер. У 5 случајева малолетник је
познавао жртву, а у 4 није, у осталим анализираним случајевима (7) нема података да
ли је малолетник познавао жртву или не. У 5 случајева је жртва била малолетна, а у 4
пунолетна. У свим досијејима који су нам током истраживања били доступни жртва је
била мушког пола. Анализом персоналних досијеа корисника услуга Завода се може
закључити да у већини њих недостају подаци о жртви и њеном односу са извршиоцем
кривичног дела, што отежава спровођење виктимолошких истраживања. Нажалост, ни
суд не посвећује довољно пажње жртви кривичног дела јер се његова улога у
кривичном поступку своди на процесни положај оштећеног. Жртва кроз свој исказ
пред судом готово никад нема прилику да до краја исприча своју причу и изрази свој
став према извршеном кривичном делу и учиниоцу. Овакво поступање је посебно
штетно када се као жртве јаве малолетници јер може довести до секундарне
виктимизације, која увек има погубне последице по психофизички развој малолетних
жртава. Сматрамо да би у будућности требало већу пажњу посветити управо овим
питањима, што је не само законска обавеза сходно одредбама малолетничког
кривичног законодавства, већ би овакво поступање допринело и бољем сагледавању
целокупне личности малолетног преступника у поступку извршења изречене васпитне
мере.

На основу резултата спроведеног истраживања, могу се извршити и одређена
уопштавања иако је реч о малом узорку ако се има у виду укупни криминалитет у
Нишу, али је он, по нашем мишљењу репрезентативан када је реч о оним
малолетницима којима је изречена васпитна мера упућивање у васпитну установу и
која је извршена у ЗЗВО Ниш у периоду од 2006. до 2011. године. Тако, „просечан“
малолетни делинквент из Ниша коме је изречена васпитна мера упућивања у у
васпитну устнову у време извршења кривичног дела је имао 15,6 година,
неорганизовано користи слободно време, дружи се са лицима која такође испољавају
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делинквентно понашање, живи у вишечланој потпуној породици у којој владају лоши
породични односи, родитељи су му радници, нижег образовног статуса, завршио је
основну школу, није физички кажњаван од стране родитеља, родитељи су му
неосуђивани извршио је неко од имовинских кривичних дела, уз присутан мотив
стицања противправне материјалне користи најчешће сам врши кривична дела или у
заједници са другим пунолетним или малолетним лицима, готово у подједнаком броју
случајева познаје и не познаје жртву која је мушког пола, исподпросечне је
интелигенције,

испољава

емоционалну

нестабилност,

емоционалну

незрелост,

агресивност, сугестибилност, хиперактивност, социјалну неприлагођеност и друге
негативне особине личности. Према нашем мишљењу, савремене феноменолошке и
етиолошке

карактеристике малолетничке делинквенције у Нишу, не одступају од

општих карактеристика ове негативне појаве. У погледу особина личности малолетних
делинквената, резултати спроведеног емпиријског истраживања указују да не постоје
неке специфичне особине које би биле карактеристичне за малолетнике са
делинквентним понашањем. Када то узмемо у обзир, сасвим је јасно да узроке
малолетничке делинквенције у Нишу треба тражити у садејству егзогених и ендогених
чинилаца, не дајући примат било којима од њих.

Још једно важно питање у вези са применом васпитне мере упућивања у
васпитну установу јесте и питање њене ефикасности. О томе се може извести закључак
на основу мишљења стручног тима ЗЗВО Ниш. У подједнаком броју случајева из
узорка (по 5), изречена васпитна мера је имала позитивне односно негативне резултате,
а у 6 случајева ефекти мере су остали непознати, будући да је реч или о персоналним
досијеима који физички нису били доступни истраживачу (2) или је мера извршена у
Заводима за васпитање омладине ван Ниша (4). Подаци о изреченим васпитним мерама
су у овим случајевима добијени анализом списа педмета Вишег суда у Нишу, који не
садрже детаљне извештаје о току извршења изречене васпитне мере. У сваком случају
оваква еквиваленција успешних и неуспешних васпитних мера није охрабрујућа и још
више потврђује потребу за реформом извршења ове васпитне мере. Поврат у
криминолошком смислу забележен је чак у 7 случајева, што чини 43,75% укупних
случајева, што је више него забрињавајуће и указује на неефикасност изречених
васпитних мера и потврђује потрбу за реформом система кривичних санкција према
малолетницима.
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Такође, треба истаћи и одређену неправилност у решењима Окружног (Вишег)
суда у Нишу којима су изречене васпитне мере упућивање у васпитну установу. Наиме,
у некима од њих је наведено да је малолетник „био свестан свог дела и да је хтео
његово извршење“ или да је био „урачунљив“. Овакво поступање суда је у директној
супротности са одредбом чл. 78. ЗМ која јасно прописује да судско веће доноси
решење и кад изриче васпитну меру малолетнику. У изреци овог решења наводи се
само која се мера изриче, али се малолетник неће оглашавати кривим за кривично дело
које му се ставља на терет. Утврђивање елемената урачунљивости малолетника
приликом изрицања васпитних мера могу посредно водити и утврђивању његове
кривице. У образложењу решења навешће се опис дела и околности које оправдавају
изрицање васпитне мере. Сходно томе, кривица малолетника се утврђује једино у
пресуди којом се исти осуђује на казну малолетничког затвора. Ова одредба има за циљ
да превенира стигматиацију малолетника према коме се води кривични поступак,
будући да сам процес његове ресоцијализације започиње много пре него што започне
извршење изречене кривичне санкције, још у самом кривичном поступку.
Резултати

спроведеног

истраживања

су

показали

да

малолетничка

делинквенција представља велики друштвени и правни проблем. Преступништво
младих у Нишу се се по својим феноменолошким карактеристикама, обиму, динамици
и структури не разликује од преступништва младих на нивоу целе Србије (доминирају
кривична дела против имовине уз известан пораст кривичних дела против живота и
тела извршених од стране малолетника). У погледу старосне структуре доминирају
старији малолетници (16-18 година), а у погледу пола у већини су малолетници
мушког пола.

Када је реч о етиолошким карактеристикама малолетничке делинквенције у
Нишу, важно је истаћи да се све постојеће криминолошке теорије на известан начин
могу применити и у објашњењу узрока малолетничке делинквенције, али да с обзиром
на мултифакторску условљеност испитане појаве, највећи значај имају теорије које
криминалитет објашњавају скупним дејством различитих фактора егзогеног и
ендогеног типа.

Као што се види из резултата спроведеног истраживања, све полазне хипотезе
су потврђене. Изузетак је, донекле, хипотеза о порасту малолетничке делинквенције у
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Нишу. Наиме, ако се посматра кроз призму правноснажно окончаних кривичних
поступака према малолетницима, овај пораст и није уочљив јер није статистички
исказан преко система апсолутних бројева. Ипак, он реално постоји. Ако се узме у
обзир широка примена начела опортунитета (оличена у великом броју обустава
кривичних поступака према малолетницима) и чињеницу да многа понашања
малолетника која имају елементе кажњивости остају неоткривена, сасвим је јасно да се
о стварном порасту малолетничке делинквенције у Нишу у протеклом периоду (20062011), па и данас, ипак може говорити и да овај проблем ни изблиза није решен.

ЗАКЉУЧАК
Преступништво младих представља велики друштвени проблем. Мало је појава
које привлаче толико пажње стручне и шире друштвене јавности као што је
малолетнична делинквенција. Ово пре свега из разлога што асоцијално и
антисоцијално понашање младих одудара од још увек раширене предрасуде о њиховој
невиности, безгрешности и наивности њихових поступака. Оног тренутка када су
асоцијална понашања малолетника прешла границе безазлених дечијих нестаслушака,
тада је друштво преко својих институција, почело да посвећује више пажње овом
феномену.

О порасту обима малолетничке делинквенције у свету и у Србији сведоче бројна
истраживања и научне студије која се баве овим проблемом. Није потребна нека
превелика стручност, нити специфична знања да би се разумеле размере ове појаве.
Довољно је прелистати неколико дневних листова и видети да њихове ступце готово
свакодневно пуне текстови о криминалитету малолетника, који нажалост поприма све
бруталније облике испољавања. Сваки овај текст, сем што представља својеврсну
причу о животу самих делинквената, представља и аларм за друштвено организовано
деловање у циљу сузбијања ове појаве. Мотив за израду рада овакве врсте представља
и чињеница да се о малолетничкој делинквенцији у Нишу јако ретко пише, а када се то
и чини најчешће се то своди на новинске чланке, који су итекако важни за
обавештавање шире јавности о одређеној појави, али су лишени научне методологије и
систематичности.

Друштвена

опасност

и

распрострањеност

малолетничке

делинквенције у Нишу свакако оправдавају потребу за спровођењем једног
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криминолошког

истраживања

чији

ће

предмет

бити

управо

малолетничка

делинквенција са својим феноменолошким и етиолошким карактеристикама. Иако су у
развијеним земљама попут САД, Француске, Италије итд, спроведена бројна
истраживања о овој појави, резултати ових истраживања нису од нарочите користи
када се има у виду да тако сложена друштвена појава као што је малолетничка
делинквенција испољава и посебне карактеристике које су условљене и друштвеноекономским карактеристикама сваке државе. Због чињенице да су биле део једног
правног система и да и даље деле заједничку правну традицију, у овом раду су
коришћени законски текстови и резултати истраживања спроведених у земљама више
СФРЈ, чиме се малолетничка делинквенција посматра са ширег друштвеног аспекта.

На овом месту корисно би било још једном сублимирати најважније резултате
теоријског и емпиријског дела истраживања о феноменолошким и етиолошким
карактеристикама малолетничке делинквенције у Нишу праћене у периоду од шест
година (2006-2011). Када се посматрају феноменилошке карактеристике малолетничке
делинквенције у Нишу од 2006. до 2011. године, уочава се да обим, динамика и
структура малолетничког криминалитета у Нишу не одударају у односу на Републику
Србију. Наиме, у структури малолетничког криминалитету у Нишу доминирају
кривична дела против имовине, али су у порасту и кривична дела против живота и
тела. У полној структури малолетника доминирају лица мушког пола, а у старосној
структури доминирају старији малолетници. Обим малолетничке делинквенције у
Нишу бележи релативну стагнацију у периоду од 2006. до 2011. године. Оно што ипак
забрињава јесте чињеница да се бележи пораст извршених тешких кривичних дела и
оних са елементима насиља, што комплетну слику о малолетничкој делинквенцију у
Нишу чини далеко песимистичнијом. У односу на изречене кривичне санкције
доминирају васпитне мере упозорења и усмеравања, што потврђује добро познат став
судске праксе који је у сагласности са ратификованим међународним документима, да
у изрицању кривичних санкција треба ићи степенасто од најлакших ка најтежима.
Резултати спроведеног истраживања такође показују да малолетнички затвор има
заиста изузетни карактер у систему малолетничких кривичних санкција. Велики број
обустава кривичних поступака према малолетницима указује на то да је реакција на
малолетничко

преступништво,

посебно

на

облике

багателног,

примарног

и

ситуационог криминалитета усмерена на мере ванкривичног и вансудског карактера,
које су у највећој мери усмерена на учиниоца кривичног дела.
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У погледу поврата код малолетних извршилаца кривичних дела, уочене су
разлике између кривичноправног и криминолошког поврата. Статистике Вишег
(Окружног) суда у Нишу показују да број оних малолетника који бивају поново
процесуирани за извршено кривично дело (поврат у кривичноправном смислу) није
значајније изражен. Један од разлога за малу стопу кривичноправног поврата треба
тражити у великом броју обустава кривичних поступака односно у широкој примени
начела опортунитета у поступку према малолетницима. Оно што посебно забрињава
јесте пораст поврата независно од тога да ли је малолетни извршилац кривичног дела
процесуиран или не (криминолошки поврат). Посматрано на узорку од укупно 16
малолетника којима је Виши (Окружни) суд у Нишу изрекао васпитну меру упућивање
у васпитну установу или меру појачаног надзора уз дневни боравак у установи за
образовање и васпитање поврат је забележен у 7 случајева што чини 43,75% свих
малолетника којима су изречене ове васпитне мере у наведеном периоду, што је
податак који је више него обесхрабрујући и забрињавајући јер указује на потребу
темељне реформе примене ове васпитне мере.

Трагањем за одговором на питање о узроцима малолетничке делинквенције, као
што је у раду већ наглашено, бавили су се бројни теоретичари од античког периода до
данас. Од најстаријих мислилаца античких времена Платона и Аристотела, па надаље,
може се пратити пут ка јединственом одговору на питање о узрочности малолетничке
делинквенције. Сваки од теоретичара је са различитог становишта покушавао да
одговори на питање који су то фактори који узрокују преступничко понашање код
младих. Тако су се и развили различити теоријски правци у криминологији:
психолошки, психопатолошки, биолошки и социолошки. Анализом сваког од њих
понаособ се може доћи до закључка да, иако је сваки од њих једностран и
малолетничку делинквенцију објашњава доминантним дејством једне групе фактора,
ипак значај ових теоријских схватања је велики јер омогућава да се малолетничка
делинквенција сагледа у тоталитету у свој својој комплексности, а до правих њених
узрока се може доћи интердисциплинарним анализом свих познатих криминогених
фактора, слично склапању мозаика из својих саставних делова. Савремена етиологија
малолетничке делинквенције је све више мултифакторска, лишена претензија да овај
сложени феномен објасни праволинијски, једнострано, дејством само једне групе
познатих фактора криминогенезе. У томе је, чини се, и највећа предност савремених
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етиолошких схватања малолетничке делинквенције јер покушавају да проникну у све
аспекте овог феномена и проуче га на један свеобухватан и систематичан начин. Јер,
истински се могу сагледати сви узроци једне тако комплексне појаве као што је
малолетничка делинквенција, тек ако се њој приступа на један објективан начин, који
мора бити лишен помало идеолошког приступа који је мање или више приметан у свим
досадашњим криминолошким учењима и правцима.

Емпиријски део истраживања о узроцима малолетничке делинквенције у Нишу
је показао да се узроци малолетничке делинквенције у Нишу у многоме не разликују
од општепознатих узрока ове појаве који се могу најопштије систематизовати на
факторе наслеђа, личности и средине, с тим што се хередитарни фактори најчешће
јављају као услови, а не као узроци малолетничке делинквенције. У разговору са
корисницима услуга Завода за васпитањем омладине у Нишу и анализом личних
листова малолетника којима је Виши суд у Нишу изрекао васпитну меру упућивања у
васпитну установу, може се закључити да код већине малолетника постоје
дисфункционални породични односи. Осим тога код већег броја малолетника утврђено
је постојање специфичних карактеристика личности попут агресивности, ниског прага
толеранције на фрустрацију и егоцентричности, као и негативан утицај вршњака и
медија, што наведене чиниоце издваја у први план у криминогенези истраживане
појаве. На овај начин се желело да се просто да својеврсни „портрет“ просечног
малолетног извршиоца кривичног дела, узимајући у обзир све његове карактеристике
које су довеле до извршења кривичног дела, како оне егзогеног тако и оне ендогеног
типа.

Савремени развој криминологије као науке условио је потребу да се све више
пажње посвети жртвама кривичних дела. Анализом законских решења из Закона о
малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица
се долази до закључка да је законодавац велику пажњу посветио и заштити малолетних
жртава кривичних дела, што сведочи о извесном продору виктимолошких идеја у
савремено српско законодавство из ове области. Тиме је створен добар законски оквир
за заштиту жртава у кривичном поступку, али у примени ових норми се јављају бројни
практични проблеми који могу у извесном смислу и да обесмисле њихову примену.
Тако, законом је предвиђено да у сваком суду мора да постоје посебно опремљене
просторије у којима ће бити саслушавани малолетни и посебно осетљиви сведоци уз
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употребу информатичке технологије и без присуства странака у кривичном поступку.
Нажалост, такве просторије у Вишем суду у Нишу не постоје, па су судије у сваком
конкретном случајеви принуђени да изналазе нове начине за примену ове норме
упркос просторних ограничења зграде суда. Због тога би више пажње требало
посветити стварању услова да се законска решења из Закона о малолетним
извршиоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица што
доследније и ефикасније примењују у правосудној пракси. Ни емпиријски део
истраживања није лишен виктимолошких елемената јер се настојало да се утврди
однос између малолетног извршиоца кривичног дела и жртве, а на основу података из
персоналних досијеа малолетника према којима је васпитна мера упућивање у
васпитну установу извршавана у Заводу за васпитање малолетника у Нишу. Подаци о
овоме су јако оскудни и своде се на утврђивање чињенице да ли је малолетник
познавао жртву или не и на пол жртве, што је недовољно за било какво озбиљније
виктимолошко истраживање на ову тему. Ипак, сматрамо да би потпуније вођење
евиденције о жртви и њеним карактеристикама допринело ефикаснијем и бољем
друштвеном одговору на криминалитет, уз увођење и ширу примену принципа
ресторативне правде.

У спроведеном истраживању посебна пажња је посвећена извршењу васпитне
мере упућивање у васпитну установу, као најблаже кривичне санкције заводског типа
која се, према слову закона, може изрећи малолетним учиниоцима кривичних дела.
Драгоцени извор података у овом делу истраживања представљају разговори са
члановима Завода за васпитање омладине у Нишу, будући да су они најнепосредније
укључени у процес извршавања ове васпитне мере, па су зато управо и они
најкомпететнији да на ово питање и одговоре. Као највећи проблеми у практичној
примени ове васпитне мере наведени су: недовољна спремност установе за примену
иновативних програма, неефикасност судова јер поступци предуго трају и не
доприносе квалитету рада са децом, касна реакција надлежних тужилаштва у случају
извршења кривичних дела од стране штићеника Завода, што негативно делује на остале
штићенике и не доприноси остваривању принципа генералне превенције, судови који
не прате у дозвољној мери извршење већ изречених мера, лоши услови живота и рада у
самој установи, застареле методе рада, повећани број штићеника са психичким
проблемима, као и недостатак службе обезбеђења у самом Заводу за васпитање
омладине у Нишу. У складу са тим, предложене су и неке конкретне мере за
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превазилажење на ведених проблема. Најважније међу њима су: повећати овлашћења
васпитача

у

васпитним

установама,

правовремено

изрицање

мере,

увођење

иновативних програма прилагођених развојним потребама деце, перманентна
едукација стручних радника Завода за васпитање омладине, инсистирати на хитности
судског поступка кад се као извршиоци кривичних дела јаве малолетници, редовна
стручна помоћ од стране ресорних министарстава, одвајање малолетника којима је
изречена васпитна мера од оних у систему социјалне заштите, како би се спречио
негативан међусобни утицај малолетници, потреба социјализације ове две групе
малолетних лица на исти начин, кроз усвајање просоцијалних вештина, интензивирати
сарадњу установа за васпитање омладине и судова, уважавање предлога стручних
тимова ових установа приликом доношења одлуке о обустави извршења изречене
васпитне мере или њеној замени другом васпитном мером, примена нових метода и
техника у раду са децом са проблемима у понашању, побољшање услова живота и рада
штићеника у установи и боља материјална подршка, увођење бенефицираног радног
стажа за запослене у установама за васпитање младих са проблемима у понашању,
правовремено изрицање васпитних мера и бржа реакција судова у случају
рецидивизма, доношење подзаконских аката релевантних за организацију и
функционисање

саме

установе,

развијање

програма

вршњачке

едукације

и

интерактивних радионица за младе са циљем превенције преступништва младих,
обавезно укључивање малолетника којима је изречена ова васпитна мера у образовни
процес, развијање ефикасног система постпеналне помоћи што ће утицати на смањење
стопе рецидивизма међу малолетницима. Такође, корисно би било увођење боље
организоване службе за радно ангажовање малолетника и пратећи центар за
професионалну орјентацију при свакој од установа у којој се извршавају васпитне
мере, имајући у виду позитивне ефекте који сврсисходан и добро организован рад има
на ресоцијализацију и превенцију криминалитета и рецидивизма код малолетника.
Важно је истаћи да за ефикасну примену већине ових мера нису потребна већа
финансијска улагања, већ много воље и истинске заинтересованости надлежних
институција да се на један системски начин позабаве решавањем проблема
малолетничког преступништва у Нишу и Србији. Улагање у решавање проблема
малолетничке делинквенције и перманентно развијање ефикасног система мера за
њено сузбијање је једна дугорочна инвестиција у безбеднију и сигурнију будућност
наших најмлађих суграђана и стварање праведнијег и хуманијег друштва. Чувени
римски правник Паулус је поручио да је наш интерес да дух наше деце не буде
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искварен- Interes nostra animum librorum nostrorum non corumpit. Још стари Римљани су
уочили важност васпитања омладине и борбе против асоцијалних и антисоцијалних
понашања младих. Страх од малолетничког криминалитета и делинквенције код шире
јавности често може довести до тога да она према малолетницима са делинквентним
понашањем заузима изразито негативан став, који често превазилази оквире друштвене
и правне осуде самог делинквентног понашања. Такав став не доприноси
ресоцијализацији малолетника са делинквентним понашањем, већ управо има
супротни ефекат оличен у стигматизацији ове групе малолетника. Не треба изгубити из
вида да се у сваком од нас одвија борба између добра и зла. И управо у тој сталној
борби се и одвија и процес сазревања и самоспознаје. Највећа брига сваког
цивилизованог друштва је брига за све своје најмлађе чланове, па и оне у сукобу са
законом јер управо њихова социјализација, кроз измену негативних система вредности
применом савремених облика третмана, представља најбољу основу за континуирани
напредак друштва у коме живимо и за чије смо благостање сви заједно одговорни.
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['lpnnor

1.

[/3JABA O AYTOPCTBY
k'lsjaaruyjeu Aa je AoxropcKa gncepraqnja, noA HacnoBoM
,,CaaperueHa cxaaraFba 6eHoNaeHolorilie

il efilgnorilje NranonerHrqxe.aenilxraeHuilie"

pe3yfl TaT concTBeHor rcTpaxhBaL{ Kor paAa,

Aa npeAnoxeHa Ailcepratyja, Hil y LlenrHn,

3a 4o6rjarue 6rno xoje AilnfioMe,
B14COKOUIKOnCKkTX yCTa

H

HV

npeMa

y

AefloBL4Ma, auje 6rna npe.qnoxeHa
crygmjcrnu nporpaMilMa Apyrhx

OBa,

Aa cy pe3ynrarn KopeKrHo HaBeAeHil

r

Aa HficaM xpwno/na ayropcKa npaBa, Hfirfl 3noynotpe5no/na ilHreneKryanHy ceojr,rny
Apyrhx nilLla.

Y Hru:y, 28.O4.2014.

AOl(TopaHAa:

llpunor 2.
TI3JABA O I4CTOBETHOCTI/ IIITAMnAHE Ll EJ.IEKTPOHCKE BEp3r]JE
EOKTOPCKE

ArlcEPTAI_|/JE
Vlve n npe3ilMe ayropa:

Ornrn

Mrapmh

Cry.qnjcxra nporpaM:
.0orropcre

axa.4erracxe cryail ie

n

pa ea

Hacnoe paAa:

Menrop:

fipo6. ap Mmoruroa Kocruh
71sjaaruyjevr Aa je rxraMnaHa eepsnja ruoje .qoKropcKe 4raceprarlraje !4croBerHa
eneKrpoHcroj eepaujra, rojy carv npegao/na 3a yHouJeFbe y p,nruranHtA peno34Topuiy6

Ynueepaurera y

Hrau-ry.

Aa ce o6jaae nitojr nuvnil noAaqh, rojra cy y Besil ca 4o6rajaruerrl1
uro cy ilMe il npe3nMe, roAilHa il Mecro pofler-ua ra
AaryM og6pane paAa, il ro y Karanory Sr6nrorexe, [rrrranHovr pen03nropvtjy6y
YHreeparrera y Hruy, Kao u y nylnnuarlrajanla yHuaepsrrera y Hraluy.
,Qoaaoruaeau

aKaAeMCKOT 3BaFba AoKTOpa HayKa, Kao

Y Hru:y, 28.O4.2O14.

AoKropaHAa:

flpnnor 3.
[43JABA O KOPhLUI1EFbY

oanau:hyjeu YnreepenrercKy 6v6nnorexy ,,Huxona Tecna" Aa, y g.urwrannn
peno3rropnjyu Yureep3rrera y Hr,ru-ry, yHece rr,rojy 4oxropcKy Ahcepraqr,rjy, noA HacnoBoM:
,,CasperueHa cxearaFba 6eHo[reHonorilie

xoja je naoje ayropcKo Aeno.

il erilonorrje ManonerHnqxe renilHxeeHuilje"

.lucepraqrajy ca cBuM nprn03rMa npe4ao/na caM y efleKTpoHcKoM eoprvrary,
rpajuo apxLrBupaFbe.
Mojy 4oxropcKy ArcepraLlhjy, ynery y p,urnranHh peno3Llroprajyrvr Ynnaepsrrera y
Hrar-r:y, Mory Kopt4crtArtt cBtA rojr nou:ryjy ogpeg6e caApxaHe y o4a6paHoM rhny nhlleHrle
Kpearnene saje4Hraqe (creative commons), sa xojy caM ce opnyuno/na.
noroAHoM sa

1. Ayropcreo
2. Avropcreo - neronaeourianno
3. AyropcrBo - HeKoMepqrajanno - 6ea npepa4e
4. AyropcrBo- HeKoMepqrajanno - Aenvrtn noA ilcrt4M ycfloBrMa
5. Ayropcrao- 6es npepaAe
6. AyropcrBo- Aenfirfi noA ucrr4M ycnoB[Ma
(Monruo Aa no,qByqere caMo jeaHy oA lt.lecr noHylenrx nhqeHLlt4; KparaK onilc nuqenqra je
y HacraBKy rexcra).
Y Hmnry, 28.04.2014.
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