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ВРСТЕ НАСИЉА НАД ДЕЦОМ У ПОРОДИЦИ1

САЖЕТАК: Насиље над децом је историјска појава која 
је сазревањем друшта, а пре свега развојем хуманитарних на-
ука, добијала нове дефиниције и ширила своје димензије. Од 
чињенице да се кажњавање деце сматрало морaлном, па чак и 
погодном васпитним мером, до потпуне инкриминације сваког 
облика насиља, требало је да прође пуно векова. Данас када се 
насиље над децом сматра „нуспојавом” друштва, било је неоп-
ходно извршити класификацију насиља. Тачније, врсте насиља 
поделити у зависности од облика испољавања насиља над жр-
твом – дететом, иако се све врсте насиља, мање-више, међусоб-
но преплићу и утичу једна на другу. Разлог класификације је 
успостављен како би се на исто ефикасније деловало.

Кључне речи: породица, деца, породично насиље, насиље 
над децом, врсте насиља

УВОД

Породица је основна ћелија друштва, а потомство једне породице, 
према Платону, буктиња која се предаје из руке у руку. Породица је то-
ком историје мењала своје облике, али основну суштину – репродукцију 
– увек је истицала у први план. Од групног брака до моногамије, од хор-
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де до нуклеарне породице, положај деце се мењао. Деца су у појединим 
друштвима представљала основну радну снагу, основу милитарне снаге, 
војне моћи и основу за нова освајања. Развојем друштва и цивилизације 
развијала се и свест о деци као незаштићеним бићима којима су потребне 
стална нега, брига и пажња, зарад њиховог несметаног психофизичког и 
социјалног развоја. Настаје савремена породица у којој, поред свих по-
зитивних елемената које собом носи, спонтано се иста и деградира. На-
име, вишеструко обезвређивање породичног живота започело је с разво-
јем пројекта идеализоване нуклеране породице која се даље декомпонује. 
Обезвређивање породице је продубљено „стањем” породичних функција 
и променом квалитета породичних граница. Граница породичног система 
је пробијена изласком родитеља-одраслих из куће-дома и уласком техни-
ке – ТВ, рачунара и осталог, у живот деце. Деградација се даље наста-
вља презаузетошћу послом, физичком – енергетском исцрпљеношћу, али 
и немогућством прихаватања чињенице да традиционална, патријархална 
породица нестаје, а самим тим настаје и измена језгра полне улоге. Про-
цес деградације, обезвређивања породице одвијао се паралелно с глоба-
лизацијом друштва и растућом навиком „посредне” комуникације. Таква,  
савремена породица је добила нови контекст, она је сада на пиједесталу 
уточишта од већих деструктивних „доприноса” ширег контекста, али је, 
као изолован и интимом заштићен простор, постала погодно тло за испо-
љавање насиља, тј. унутарпородичну деструктивност. Породица је најпо-
годнији миље за испољавање агресивности и насиља, јер је породица ме-
сто високих интеракцијских размера (функционисање на истом простору, 
снажне емоционалне размере), место где се најотвореније пласирају лич-
не и развојне потребе, место бројних осујећења, место које је најпогодније 
за растерећење напетости и тензија, било да је она унутарпородичне или 
ванпородичне природе, место где се зарад и у име припадања и љубави 
рачуна на безгранично трпљење и опраштање. 

Како је породица постала основно стециште насиља, деструктив-
ности и најтежих облика кривичних дела, потребно је пре свега учини-
ти класификацију насиља. Разлог за то је што се деловање против истог 
може успешно реализовати тек онда када се оно против чега се боримо, 
разлучи на што више компоненти. 
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ИСТОРИЈСКИ ОСВРТ  
НА НАСИЉЕ НАД ДЕЦОМ У ПОРОДИЦИ

Насиље над децом је историјски позната, динамична појава, чији су 
садржина, израженост, облик и последица променљива категорија.1

Историјски посматрано, еволутивним развојем друштва и цивили-
зација мењао се положај детета у породици, његов статус, а самим тим 
и појам насиља. Међутим, једно је свим друштима и цивилизацијама 
заједничко: ниједно од њих није било незаинтересовано за свој пород и 
подмладак.2 Напротив, свако друштво коме је било стало до опстанка и 
репродукције посвећивало је пажњу деци и омладини. Потомство, пород, 
млади, уживају посебну заштиту због своје несамосталности, ограничене 
моћи и директне зависности од одраслих. Историјски посматрано, концепт 
заштите се мењао од исконских, интуитивних правила, преко обичајних 
и моралних, па све до законских регулатива. Међутим, свако друштвено 
понашање, поред свог лица има и наличје које се конкретно огледа у за-
немаривању, немару, злоупотреби и другим облицима понашања, директно 
контрадикторним потребама и интересима деце. Упркос општем друштве-
ном интересу за децу и обнављање људског потенцијала кроз психофи-
зичке здраве наследнике, однос према њима је био, нажалост, у многим 
срединама једностран и неравноправан. У сваком случају однос друштва 
према деци на макро, микро и мезо плану има своје вредносне, политичке, 
социо-културне, економске, социо-психолошке, антрополошке, правне и 
институционалне аспекте.3 Ови односи су вишеслојни и динамични. 

Наиме, све до друге половине двадесетог века не можемо рећи да 
је заштита деце била активна и јасна. Узрок томе је свакако сазревање 
свести о истом. Појам насиља над децом није постојао, јер облици пона-
шања попут излагања деце хладноћи, глади, суровом обучавању за војне 
походе, шибању и батинању били су друштвено прихваћени, оправдани 
и подржани, те свако опхођење према деци насупрот овим стандардима 
било је неморално.

Изучавањем положаја детета у породици, његовог статуса, као и еле-
мената насиља у породици, на најбољи начин можемо посматрати кроз 
перцепцију еволутивног развоја породице. 

Положај детета и насиље над дететом у првим облицима заједни-
штва – групном браку, не можемо на најбољи начин поимати, из разлога 

1 Милосављевић, М., Социолошке основе друштвеног односа према насиљу над децом. 
Породица, насиље и савремено друштво, Зборник радова, Цицеро, Београд, 1997, 7.

2 Гуровић, З., Социо-антрополошке основе насиља, издавач аутор, Београд, 1996, 29.
3 Милосављевић, М., op. cit., 10.
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што се истраживањем ових породица мало ко од научника бавио. Дете је 
било свачије и ничије, питање породичне припадности се није поставља-
ло јер породице није ни било. Сваки члан хорде је полно општио с другим 
чланом хорде, без обзира на евентуалну сродничку везу. Многи митови и 
предања пишу о полном односу оца са ћерком/ама не истичући нити осе-
ћајући било шта незаконито, неморално и оскрнављујуће у том чину. Тако 
је Енгелс, као и Банкрофт и Лангедрофт, на основу обимног етнолошког 
материјала указао на постојање групног брака. Такође, Летруно је указао 
на чињеницу да код Кукуса у Чилеу, као и у Караби, без икакавог стида 
родитељи ступају у брак са својим потомцима. Таквих бракова је било, 
пре свега са мајком, и међу Хунима, Скитима и другим народима. Свака-
ко је најпознатији Атила који је склопио брак са својом ћерком. О овим 
врстама бракова пише и Свето писмо, гл. 19, о Лоту и његовим ћеркама.

Најједноставнијом логиком долази се и до закључка како су Авељ и 
Каин изродили своје потомство – из инцеста са сестрама, јер других жена 
на земљи није било нити их је могло бити.

Општи закључак је да су облици понашања, окарактерисани данас 
као инцест и сексуално насиље у периоду постојања групног брака, били 
одраз моралног понашања и изражавање потребе за „заштитом своје крви 
и семена”.4

Настанком породице крвних сродника положај деце се мења. Родо-
скрнављење више није друштвено оправдано, долази до поделе рада на 
основу узраста, старосне доби, па тако и деца добијају нове обавезе изјед-
начене с њиховим физичким способностима.5 Али долази и до новог поро-
дичног статуса и положаја деце. Наиме, у племенима у којима је постојала 
генусна подела брака дете је припадало заједници мајке, док се отац вра-
ћао својој заједници, племену, а о његовом потомству је бринуо женин брат 
који је полагао пуно право над дететом. Одлучивао је о дететовој исхрани, 
излагању теретним пословима, учио га ратовању и преживљавању, а мо-
гао је чак да положи и право на његов живот. Временом, отац је добијао 
значајнију улогу у животу детета, те је могао и своју децу да откупи од 
племена мајке. Куповином деце отац је стицао и право власти над животом 
детета, а дете право да наследи оца. Дете је представљало економски по-
тенцијал и могућност добијања било већих прихода остварених његовим 
радним доприносом на пољу и у лову, или удајом и добијањем откупнине.

Развојем цивилизације преко Египта, Вавилона, Атине, Спарте и 
Рима, положај детета се мењао у смислу да се знало ко су му родитељи, 
ком племену припада, али права детета нису постојала. У овом периоду 
развоја цивилизације рано се одрастало и постајало одговоран члан зајед-

4 Смиљанић, Д., Мијушковић, М., op. cit., 23−26.
5 Eнгелс, Ф., Положај радничке класе у Енглеској, Просвета, Београд, 1968, 31.
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нице. У неким цивилизацијама девојчице су са 14 година ступале у тајне 
брака, а дечаци постајали војници. Дечјих права није било нити је ко по-
казивао интересовање за њих. Тако на пример у Риму рођење је само по 
себи представљало „авантуру”. Ако би се дете родило са деформитетом 
или женско, отац је по обичају имао право да га остави да умре. Дете 
је било окружено најкарактеристичнијом римском установом – патријар-
халном породицом. Моћ оца је била такорећи апсолутна, те је породица 
била организована попут војне јединице у рату. У раној Републици једи-
ни је отац имао сва права. Он је самим тим имао и власт над животом 
своје деце, а могао је да их прода као робове. Све што син стекне током 
свог живота припада његовом оцу, а без његове дозволе се није могао ни 
женити. Удата ћерка је и даље остајала под влашћу оца, осим уколико 
јој он дозволи да се уда sit manum, тј. да је преда у руке, у власт њеног 
мужа. Положај деце и робова у породици био је изједначен, били су под 
маниципијумом оца и, без обзира на њихов узраст или статус, остајали су 
под његовом влашћу све док он не одлучи да их еманципује – пусти из 
руку. Отац је остајао „pater familiаs“ до своје смрти и овај његов положај 
се није могао укинути ни уколико је био умоболан. Ипак, у Риму је по-
стојала и велика љубав између родитеља и деце, која се највише искази-
вала на стелама римских гробница исписаним нежним порукама љубави 
и поштовања.6

Током читавог средњег века, услед великих болести, беде и глади, 
узрокованих како ратовима, тако и окрутном влашћу световне и канонске 
руке, брига о деци је сведена на минимум, у ствари као да је није ни било. 
Број жртава деце преминуле од куге, колере, богиња, глади, хладноће је 
неизрецив. Такође, велики број деце је остављан у сиротиштима, најче-
шће организованим у оквиру црквених парохија. Мрачни средњи век за 
родитеље био је још мрачнији за њихове потомке.7

У каснијим периодима стара буржоаска законодавства, у којима су 
децидно назначене дужности деце и овлашћења оца као корелат, у основи 
задржавају очинску власт. Карактеристичан пример је Code civil из 1804. 
године који на најбољи и најпластичнији начин изражава обележја очин-
ске власти. Одређујући садржај очеве власти чл. 371. Законика прописује 
да је дете, без обзира на узраст, дужно да поштује и уважава своје роди-
теље. Дете је под влашћу родитеља све до еманципације или пунолетства. 
Закоником отац и мајка су изјадначени, с тим што је ипак отац тај који 
влада децом и кућом, те само у случају законитим одузимањем ових очин-
ских права (због напуштања породице или немогућности да изрази своју 
вољу) мајка директно постаје носилац права према детету. Дете не сме да 

6 Станојевић, О., Римско право, Досије, Београд, 2001, 137.
7 Фром, Е., Анатомија људске деструктивности I и II, Напријед, Загреб, 1984, 64.



270

напусти очински дом без сагласности оца, а у супротном се оцу даје пра-
во да од суда захтева предузимање поправних мера према малолетнику, а 
може захтевати и да се дете затвори. У првом плану су родитељска права, 
док су у другом плану родитељске дужности.8 

Попут Code civile и Грађански законик Краљевине Србије из 1844. 
године уређује институт родитељског права. Утврђујући родитељску власт 
овај законик наглашава власт оца, јер је жена удајом губила пословну спо-
собност, и наводи и истиче, свеобухватно, децидно и детаљно, дужности 
родитеља у погледу чувања, подизања, васпитавања и издржавања деце. 
Српска правна литература двадесетог века, коментаришући српски Гра-
ђански законик прихватила је дефиницију „родитељске власти” као „скуп 
права и овлашћења, која закон даје оцу и матери у погледу личности и 
имања њихове малолетне деце, да би им омогућио и олакшао испуњење 
родитељске дужности: издржавање и васпитавање и спремање њихово за 
самосталан живот”.9 Мора се ипак нагласити да кроз читав Законик про-
вејава патријархалан карактер породице у којој је дете обавезно да се по-
винује родитељској вољи. Тако родитељ има право да децу која су одбегла 
врати и да их казни „умереном домаћом казном”, али ако би та казна по 
оцени старешине куће (имајући у виду да је тада постојала породична 
задруга којом је „руководио” најчешће најстарији мушки члан породице- 
-задруге) била сувише блага дете се могло на његов захтев и притворити.

Аустријски грађански законик, који се на највећем простору Југосла-
вије до Другог светског рата примењивао, карактерише патријархална по-
родица. Отац располаже очинском влашћу, која му даје право да децу одга-
ја за сталеж за који сматра да је одговарајући, да располаже њиховим пра-
вима и имовином. Колики је значај мушкарца био у овим породицама види 
се у чињеници да уколико би отац преминуо мајка је могла бити поставље-
на детету за тутора, али је морала имати за сутутора мушког сродника.10

У англосаксонском праву деца су сматрана искључивим власништвом 
родитеља, а држава је интервенисала само у нужним случајевима и то у 
строго ограниченим и специфичним околностима.

У патријархалном буржоаском праву полуга ослонца је била на пра-
вима родитеља, и то пре свих оца, и обавезама деце. Деца су потчињена те 
родитељима дугују неограничену, беспоговорну послушност, васпитавају 
се у духу покорности породици и одређеној класи. Ипак, и поред тако 
ауторитарног оца и слепо послушне деце, држава, увиђајући значај психо-
физички здравог потомства, успева постепено да продре у затворени свет 

8 Прокоп, А., Односи родитеља и дјеце, Загреб, 1966, 26.
9 Обретковић, М., op. cit., 22.
10 Обретковић, М., op. cit., 28.
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и постави ограничења родитељској власти. Ограничења родитељске вла-
сти се заснивају на схватањима о потреби друштвене интервенције у си-
туацијама када су живот, здравље, односно развој детета драстично угро-
жени. Држава интервенише одузимањем родитељске власти у случајевима 
када је власт родитеља над децом злоупотребљена или када су родитељске 
обавезе према деци крајње занемарене. Истовремено, одузимањем роди-
тељске власти држава успоставља старатељску власт. Овакве мере држа-
ве и ограничавање неприкосновене родитељске власти предузимају се у 
случају грубог кршења закона од стране родитеља, односно непоштовања 
важећих друштвених норми које су се односиле на живот у породици. По-
четни облици интервенција државе били су усмерени на репресивне мере 
према родитељима и ограничавали су се искључиво на заштиту деце од 
злоупотребе. Временом интервенција државе, поред репресивних мера, 
почиње и са предузимањем мера помоћи родитељима и њиховом „обуча-
вању” у васпитавању деце.11 Ови облици друштвене интервенције су заче-
так и основа развоја друштвених активности које се правно нормирају, те 
ограничавају родитељска права и штите права деце.

Развојем индустрије, прерасподелом рада и економске улоге члано-
ва породице, настаје и процес социјализације, хуманизације и демокра-
тизације породичних односа.12 Гранају се облици друштвеног утицаја на 
остваривање породичних функција, пре свега функција подизања и васпи-
тавања деце. Друштвени интерес за здравим нараштајем превазилази и 
надилази породичне интересе и интиме, а права деце добијају приоритет 
у односу на права родитеља.

Развојем социокултурне свести и хуманизацијом односа, како у дру-
штву, тако и у породици, природно и незаобилазно је било формирање 
схватања по коме родитељско право није неприкосновена, богомдана 
власт, да родитељ, пре свега отац не полаже право над животом деце. Под 
утицајем социјалне свести развија се идеја да развој и васпитање деце је-
сте и мора бити општи друштвени интерес. Ипак, и поред интензивнијег 
учешћа државе у овим односима, суштинска измена породичних односа је 
тражила више времена.13

Први озбиљнији радови на тему дечјих права и обавеза родитеља 
јављају се између два рата, када је и формиран низ тимова и друштвених 
удружења хуманитарне вокације, а у циљу заштите деце и реализације 

11 Јањић Комар, М., Право деце у породичним односима, Центар за публикацију Прав-
ног факултета у Београду, Београд, 1987, 42.

12 Јањић Комар, М., Право детета на живот и здравље, докторска дисертација, 
Правни факултет у Београду, Београд, 1987, 38.

13 Even St., V., Ускраћивање заштите: анализа „дилеме злостављане мајке”, Ауто-
номни женски центар, Београд, 2008, 17.
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њихових права. Како то обично бива, настанком ратних околности деца и 
њихова права бивају занемарена. Тек 60-тих година двадесетог века раз- 
војем нових идеја и хуманистичких наука, хуманизује се и само право 
прокламовањем права детета и истицање његових права у први план и 
кроз посебну Конвенцију о правима детета из 1959. године, у чијој пре-
амбули стоји „Човечанство дугује детету најбоље што може да му пружи”.

КАЖЊАВАЊЕ ДЕЦЕ

Насиље над децом, као дуги низ година неизучаван облик злоставља-
ња, увек је у корелацији са насиљем над женама. Наиме, сва истраживања 
спроведена на тему насиља над децом увек су саставни део истраживања 
насиља у породици над женама. Добијени емпиријски закључци се суми-
рају и анализирају и приказују врсте, облике и девијације породице.14

Кроз историју, пре свега етнологију, деца су увек посматрана као са-
ставни део мајке, те и подаци добијени у овим истраживањима, мајке и 
децу уско везују и посматрају као јединство потчињености у патријархал-
ној породици. 

Записи које је оставила Вера Ерлих путујући кроз Босну, Србију, Хр-
ватску и Македонију упућују да су крута дисциплина, страхом усађено 
покоравање, спољашњи ауторитет, рано потискивање импулса и оштра ре-
акција према непослушности деце карактеристични у односима родитеља 
и деце, пре свега оца, у Старој Србији. Према истраживању мужеви туку 
жене обично без икаквог разлога, јер она зна разлог, и то пред странцима 
и суседима, а многи то не крију ни од деце, јер мушкарци оваквим својим 
понашањем директно и конкретно исказују своје право над телом и живо-
том себи потчињених укућана, а тиме и код деце усађују страх и покор-
ност.15 Кажњавање деце је било често присутно и то у 75–90 % с тим што 
су деца брутално, сурово претучена од 10–40 %. У даљим истраживањима 
Вере Ерлих, које је објавила у својим записима „Породични односи по 
Србији, Херцеговини, Босни“, наведено је да су батине присутне у међу-
људским односима, да су родитељи долазили код професора и учитеља и 
тражили да туку њихову децу, истичући да је батина из раја изашла, да 
децу треба тући каишем, ужетом, руком и извлачити им уши, да их треба 
кажњавати клечањем, истеривањем ноћу вани на снег, да је батина толи-
ко важан фактор васпитања младежи да свакако њено неупотребљавање 

14 Николић Ристановић, В., Породично насиље у Србији, Виктимолошко друштво Ср-
бије, Београд, 2002, 19.

15 Ерлих Ст., В., Југословенска породица у трансформацији, Либер, Загреб, 1971, 72.
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изазива страх за опстанак старешинства, из разлога што се исто одржа-
ва једино батинама. Ерлих посебан акценат ставља на кажњавање женске 
деце. За мушку децу је могуће да одрасту и престану да буду довољно 
лоша, те растом и сазревањем мање заслужују батине, док за девојчице 
није могуће да постану фине, те су оне, што су старије и што су ближе 
удаји, и опасније и подобније за батине. Више се туку девојке, то јест 
дуже се на њих „пази“ (до удаје их туку родитељи, а након удаје муж). 
Дечаке туку до петнаесте године.

Такође, на почетку прошлог века вршена су многа испитивања на 
територији целокупне бивше Југославије, те се из истих закључило да су 
деца највише физички кажњавана у Србији, али су исто тако и ова деца 
била и најприснија са својим родитељима. Физичко злостављање деце 
мање је заступљено међу хрватским становништвом и Словенцима, али 
је исто тако и однос удаљености и осећај неповезаности био знатно већи 
него у осталим регионима. У Македонији и међу становништвом мусли-
манске вероисповести породични односи били су најближи и најтоплији.

На основу спроведених многобројних истраживања у домаћој и стра-
ној литератури заузет је став да деца која су раније била жртве насиља 
у породици, а најчешће мушка деца, увек ће применити „научен модел“ 
понашања и преваспитавања, те да ће се у њиховим рукама увек наћи 
„шиба“ када наступи и најмања врста конфликта.16

ВРСТЕ ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА

Насиље над децом, као најтежи облик испољавања насиља с обзиром 
на карактеристике жртве, настаје као последица односа поверења, емоци-
оналне повезаности и брижности, чувања и васпитавања од стране оних 
којима су деца поверена. У криминолошкој литератури наводи се поста-
вљање виктимогених предиспозиција као оних карактеристика личности 
које чини да неко повремено или стално буде изложен ризику да поста-
не жртва одређеног кривичног дела или одређеног типа криминалитета. 
Имајући у виду његове развојне специфичности, емоционалну неразвије-
ност, зависност и неспособност да заштити себе, можемо рећи да је дете 
„под сталним ударом“ ризика од непосредне или посредне виктимизације 
насиљем. 

У литератури се наводе две врсте виктимизације детета у породици: 
директно и индиректно. Дете је под породичним директним насиљем онда 

16 Raymond, W., Culture and Society, A. Books, Doublelay and Company, Inc. Garden 
City, New York, 1780−1950, 57.
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када се над њим врши физичко, сексуално или психичко насиље, а инди-
ректно онда када посматрањем учествује у насиљу над другим чланом 
своје породице. 

Поред ове, у литератури се среће и следећа подела: насиље над де-
цом и злостављање односно занемаривање детета. Јасно произилази да 
насиље представља тежи облик нарушавања дечјих права, па самим тим 
и оставља знатно теже последице на психофизички и социјални развој 
детета. Међутим, и само занемаривање детета као такво може бити веома 
опасно и непродуктивно за даљи дететов развој. Историјски посматрано, 
као што је већ наведено, јавност се заинтересовала за децу и дечја права 
и њихову заштиту оног тренутка када се схватило да, пре свега, физичко 
насиље негативно утиче на развој детета, а касније и на целокупни развој 
друштва, а из разлога што готово свако друго дете које је било жртва неке 
од врста насиља у породици јесте каснији насилник, а све по принципу 
огледала и одраза, односно наученог модела понашања.

Поставља се питање у чему је разлика између злостављања и зане-
маривања детета. Јасно је да злостављање постоји ако је над жртвом при-
мењена принуда, али злостављања има и када принуде нема. Већа пажња 
је обично усмерена на злостављање у односу на занемаривање, које пред-
ставља немар и пропуст пружаоца неге да обезбеди развој детета у свим 
областима: здравља, образовања, емоционалног развоја, исхране, смешта-
ја и безбедних услова живота, а у оквиру разумно расположивих сред-
става породице или пружаоца неге, што нарушава или може са великом 
вероватноћом нарушити здравље детета: или физички, ментални, духовни 
и морални или друштвени развој. Оно обухвата и пропуст у обављању 
правилног надзора и заштите деце од повређивања у оноликој мери у којој 
је то изводљиво.17 Није искључено да се поједини облици таквих пропу-
штања не сматрају занемаривањем него злостављањем ако су предузети 
са злостављачким мотивима.18

У сваком случају, разликујемо три врсте насиља над децом. То су 
физичко, психичко и сексуално злостављање. Приликом класификације 
врсте насиља у породици над децом увек треба имати у виду да су ове 
три форме насиља тесно повезане, те један вид насиља над дететом у по-
родици укључује и елементе преостала два.

17 Јањић Комар, М., Обретковић, М., Права детета − право човека, Досије и Удруже-
ње правника Србије за социјална права, Београд, 1996, 74.

18 Петрушић, Н., Модел превентивне породично-правне заштите од насиља у поро-
дици, Зборник саопштења и дискусија − Нацрт Крививичног законика СР Југославије и за-
штита криминалитета насиља − Центар за публикације Правног факултетат у Нишу, Ниш, 
1999, 84.
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1. Физичко насиље над децом

Физичко насиље над децом, историјски посматрано, представљало 
је облик пре свега васпитања деце, о чему смо говорили у уводном делу 
рада. Међутим, сазревањем друштва долази до супротстављања овом 
облику „васпитавања детета“. Физичко насиље над дететом, према Гилу, 
дефинише се као: „намеран физички напад или наношење телесних по-
вреда, укључујући и минималне као и фаталне повреде, нанете деци од 
стране лица која су дужна да се старају о њима“.19 Поред Гила као зачет-
ника идеје заштите деце од насиља у породици, у нашој литератури сва-
како најзначајнија јесте дефиниција професора Милосављевића по којој 
физичко насиље над децом обухвата такве односе и понашања од стране 
родитеља којим се применом физичке силе, уз или без употребе других 
средстава, наносе озледе или ране и угрожава здравље или живот мало-
летника или изазива његова смрт.20 На основу претходних дефиниција мо-
жемо закључити да физичко злостављање детета представља, у ствари, 
употребу физичке силе у односима искључиво само према детету и то 
повређивањем којим се угрожавају његово здравље и телесни интегритет 
и спокојство, па чак и његов живот. Физичко насиље настаје као продукт 
испољавања контроле и моћи.

Сâмо физичко насиље као врста насиља над дететом најлакше се 
може уочити и утврдити зато што са собом носи и видљиве последице 
које се огледају у модрицама, плаветнилу, огреботинама и слично, те их 
је немогуће прикрити. Наиме, као физички индикатори код физичког на-
сиља настају повреде меког ткива, скелета и унутрашњих органа, често 
без одговарајућег објашњења. Поред физичких индикатора јављају се би-
хејвиорални индикатори који се пре свега огледају у ношењу неадекватне 
гардеробе како би се трагови удараца и насиља прикривали, објашњења 
дететових повреда од стране њега самог или неке одрасле особе његовом 
неспретношћу, при чему се дете ретко повређује ван куће. Под породич-
ним индикаторима подразумева се присуство других облика насиља у до-
маћинству који се пре свега огледају на релацији међусобних односа из-
међу партнера или пак према старима, те сâмо насиље над децом настаје 
као корелат тих других насиља. Како је дете на развоју специфичног фи-
зичког, психичког и емоционалног развоја и како још увек нема довољно 
развијен механизам одбране и има недостатак неопходне љубави и подр-
шке породице, сâмо насиље којим је изложено, поред траума и физичких 

19 Gil D., G., Violence against Children, Journal of Marriage and Family, 1971, 11.
20 Милосављевић, М., op. cit., 21.



276

трагова које са собом носи, представља сметњу правилном формирању 
његове личности и његовом психичком и даљем социјалном развоју. По-
сматрано са искључиво медицинске тачке гледишта, здравствени аспек-
ти физичког насиља над децом огледају се у последицама по физичко и 
ментално здравље које се могу кретати од директног угрожавања живота 
детета и тешког инвалидитета, до суптилних али трајних деформација у 
формирању личности. Излишно је говорити о тешким последицама које 
је задобила малолетна Ања тако што ју је мајка директно изложила, пре 
свега физичком, а затим и сексуалном насиљу свог љубавника. Излишно 
је говорити о последицама насиља малолетне девојчице из Свилајнца која 
је дуги низ година физички злостављана искључиво само од своје мајке, 
излагана нељудским и нехуманим условима живота, те је услед превелике 
хладноће у својој кући, у кревету, сама иако је била прехлађена и болесна, 
преминула. 

Свакако да узраст детета и његов физички развој посебно утичу на 
последице које физичко насиље оставља над дететом. Дете што је старије 
физички је јаче те може, тужно речено, да издржи веће батине и имаће 
мање последице од детета које је нижег узраста. Што је дете млађе по-
следице по његово здравље су знатно веће, а посебно на функционисање 
његовог психичког даљег развоја. Брутално телесно кажњавање беспо-
моћног детета може резултирати повредама коже и поткожног ткива и у 
тим случајевима може се на дететовом телу јасно видети траг предмета и 
средства којим је дете злостављано, било да је у питању шака, стопало, 
конопац, штап, пегла, врела вода, цигарете и слично. Најозбиљније по-
вреде се тичу оштећења на глави, од повреде очију, вилице, носа, ушију, 
до фрактуре лобање и интракранијалног крварења, повреде скелета која 
се огледа пре свега у вишеструком броју прелома костију и ребара, као и 
повреда унутрашњих органа насталих услед трешења и бацања, најчешће 
одојчади. Ове повреде изазивају трајне физичке деформитете и инвалиди-
тет. У литератури се могу наћи истраживања која доказују да услед кон-
тинуираног физичког насиља у раном периоду детињства, још кад је дете 
било одојче, може довести и до дугорочних последица по жртву, које се 
огледају пре свега у менталној ретардацији, слепилу и церебралној пара-
лизи. Такође, поред ових запрепашћујућих и неотклоњивих последица, у 
литератури се наводи да се, као продукт физичког насиља над децом, могу 
појавити и различите неуролошке сметње попут тикова, поремећаја сна, 
ноћног мокрења, муцања, депресије и анксиозности, затим психосоматско 
обољење, склоност аутоагресији, која се испољава кроз самоповређивање 
и покушај суицида. 
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2. Психичко насиље над децом

Психичко насиље је такав однос или понашање родитеља којим се 
дете злоставља, угрожава, потцењује, вређа или вербално напада личност 
малолетника, испољавају негативна осећања или се оно лишава подршке.21 
Сâмо психичко насиље над децом може се јавити самостално или као са-
ставни део физичког или сексуалног насиља. Основни проблем код ове 
врсте насиља над децом јесте у томе што се оно тешко открива, јер не 
постоје конкретне, евидентне последице као што је то случај с физичким 
злостављањем. За разлику од физичког насиља које се пре свега засни-
ва на физичком повређивању детета, психичко злостављање на први по-
глед не мора да изгледа као злостављање, а да у ствари ипак јесте зло-
стављање, испољава се на индиректан начин, а опет директно је. Видови 
испољавања вршења психичког насиља над дететом могу се огледати у 
емоционалној хладноћи, ускраћивању љубави и пажње, одсуству комуни-
кације са дететом, присуству детета злостављању у породици, коришћењу 
погрдних имена, вређању, псовкама, подсмевању неким дететовим особи-
нама или изгледу, безразложном викању, забрани дружења с вршњацима и 
слично. Током свог рада, Женски аутономни центар – у сарадњи с другим 
центрима који се баве искључиво и превасходно заштитом жена од на-
сиља у породици, али као саставни елемент њихове заштите јесу и сама 
деца која обично иду уз мајку – истицао је да се, када је партнер насилан 
над другим партнером а томе присуствује и дете, може рећи да је и то дете 
злостављано. У почетку је ова теза била схватана као претеривање феми-
нистичких удружења, да би се у каснијим истраживањима спроведеним 
на ову тему дошло до закључка да су деца која присуствују насиљу једног 
партнера над другим, било физичким било психичким, а у неким случаје-
вима чак и сексуалним, истрауматизирана и као таква исказују исту врсту 
насилног понашања коме су присуствовали. Иначе као најекстремнији ви-
дови психичког насиља у литератури се наводе поред изазивања, гађења и 
пљувања у уста, претерано застрашивање, затварање детета у подрум или 
друге клаустрофобичне просторије.22 Поред ових директних и конкретних 
облика и врста психичког насиља у породици, постоје и они који на први 
поглед не изгледају као психичко насиље већ се можда у неком тренутку 
могу посматрати и као занемаривање детета, а то је, на пример, живот у 
малим стамбеним просторијама, излагање детета дуванском диму, упући-
вање детета да гледа телевизију како не би сметало родитељима и слично. 

21 Љубојев, Н., Појам и последице емоционалног злостављања детета у породици, 
2004, 38, доступно на сајту www.doiserbia.nb.rs, посећено 15. 2. 2013. године у 17:22.

22 Љубојев, Н., op. cit., 42.
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У сваком случају, Национални центар за злостављање и занемарива-
ње деце (NCCAN), а на основу броја случајева који се сваке године прија-
вљују Центру за заштиту деце (CPS), као и на основу информација доби-
јених од одраслих који су претрпели насиље у детињству, истиче да сваке 
године у Сједињеним Америчким Државама око 24 % деце буде психички 
злостављано. 

Поред ових врста злостављања, кроз праксу се показало да често 
деца буду психички злостављана и у тренутку развода родитеља и по раз-
воду родитеља, па се тако кроз теорију развио концепт психички злоста-
вљане деце услед поремећених партнерских односа. Тако је Гарднер, који 
је први уочио да је психичко злостављање код деце повезано са разводом 
брака њихових родитеља, дао одличан клинички приказ синдрома отуђе-
ња од родитеља. Родитељ с овим поремећајем подучава дете да постане 
неоправдано опседнуто негативним квалитетима другог родитеља. Им-
плицитно и експлицитно критиковање, саркастични, изврнути коментари, 
те комуникација чак до параноидног понашања само су неки од метода 
које родитељ који врши психичко насиље над дететом користи. Свакако да 
резултат тога јесте оштећење односа детета са другим родитељем. Када је 
на делу потпуно отуђење од родитеља, родитељ и дете деле потпуно не-
пријатељско уверење и понашање према другом родитељу. Другим речи-
ма, синдром постоји онда када су и родитељи и дете захваћени. У таквим 
случајевима односи једног од родитеља коме дете није поверено и детета 
континуирано се ометају. Дете одбија да виђа родитеља, а из разлога што 
је истренирано систематизованим, свакодневним утицајем другог родите-
ља да развија и даље унапређује негативне емоције према другом родите-
љу. Многа деца изражавају мржњу, не само према једном родитељу, већ 
према целој породици. У судској пракси постоји низ примера у којима 
један родитељ након развода брака опструише виђање детета са другим 
родитељем, на сваки могући начин изражавајући и истичући мржњу, агре-
сију и, можемо рећи, потпуно недолично понашање једне здраворазумске 
особе. Оваквим својим понашањем, он изазива код детета страх, патњу 
и потребу да му дете остане у целости лојално, те дете у таквим ситу-
ацијама, уколико треба да се види са другим родитељем плаче, упада у 
транс, у појединим случајевима долази до губљења свести и наглих по-
враћања, истичући да не жели да види другог родитеља. Међутим, иако 
тренуци виђања детета с другим родитељем на први поглед представљају 
трауму за дете, треба континуираним радом свих установа и институција 
радити на побољшању односа родитеља и детета у циљу превазилажења 
конфликата. Родитељ који опструише односе детета и другог родитеља 
врши психичко злостављање детета на један прикривен, перфидан начин. 
Уколико му буде запрећено лишењем родитељског права, одузимањем де-
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тета и поверавањем другом родитељу или евентуално институцији, ње-
гово понашање бива знатно кориговано. У сваком случају, ова врста пси-
хичког (емотивног) злостављања детета, представља у ствари неразрешен 
партнерски однос, односно неспособност да се партнерски однос одвоји 
од родитељског односа и да се у први план ставе потребе и добробит де-
тета. Конфликт који постоји међу родитељима одражава стање беса што 
смањује емоционалне потенцијале за бављење дететом и могућност да се 
чини у циљу најбољег интереса детета, а то је пре свега да одржава однос 
са оба родитеља. 

Резултат ових манипулација децом након развода брака јесте кон-
фликт подељене лојалности, као што је већ наведено, чиме дете уместо да 
ужива љубав оба родитеља мора да се одлучи за једну или другу страну. 
Конфликт лојалности има бројне негативне ефекте на децу: јаку анксио-
зност, снижавање самопоуздања, потиснути бес, што све отежава адап-
тацију на развод родитеља који је стрес за одрасле, а још више за децу. 
Дете трпи далекосежне последице. Конфликтни однос између родитеља 
представља емоционално злостављање које није био један специфични 
догађај, и који није догађај са другим психопатолошким поремећајем ро-
дитеља, већ представља дуготрајни континуирани акт на личност дете-
та уз одсуство емоционалне подршке, без реалне свести родитеља који 
врши ову врсту насиља. Уколико институције не реагују на време, као 
последица ове врсте злостављања јавља се потпуна отуђеност родитеља 
и детета, прекид сваке врсте комуникације, при чему се деца одричу по-
требе и жеље за својим родитељем, а што и те како утиче на њихов пси-
хофизички, емотивни и социјални развој. Свакако да је циљ сваког дру-
штва да предупреди овакав облик понашања ради његове елиминације, 
а једини начин како би се он искоренио у случају евентуалног настанка 
у појединим партнерским односима јесте његово реално препознавање. 
Нажалост, ова врста психичког злостављања детета се открива у нешто 
каснијој фази, односно у фази самог развода брака, конкретно пред судом 
или пред органом старатељства који се изјашњава о подобности родитеља 
за вршење родитељског права или, пак, у још каснијој фази, у тренутку 
након судског окончања развода брака и покретања новог поступка ради 
регулисања новог модела виђања између родитеља са којим дете не живи 
и самог детета.1

Као последица психичког насиља тешко је рећи која је то конкретна 
последица без дуготрајног праћења развоја детета, тешко је рећи шта је 
последица насиља без употребе силе, а да се није вршило једно дуготрајно 
посматрање детета. Наиме, да би се „ово насиље без силе“ уочило потреб-

1 Gill, D., op. cit., 42.
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но је доста времена, да би се залечило дупло више, а заправо се никада не 
излечи. Професор Љиљана Стевковић сматра да, поред сметњи у емотив-
ном и социјалном развоју детета као и могућих тешкоћа у успостављању 
емоционалних и партнерских односа у одраслом добу детета, насиљем се 
може условити оштећење менталног здравља психички злостављаног де-
тета.1 Такође, у литератури се наводе депресија, хистеричне реакције и 
препсихотично обележје личности, као могуће здравствене последице ду-
готрајног занемаривања и злостављања, а присутне су и физичке сметње 
у виду застоја у развоју, енкофореза и енреза, поремећај сна, муцање и 
тикови, као психосоматске манифестације психичке трауме.2

3. Сексуално насиље над децом

Уколико можемо градирати врсте насиља, а посебно насиље над де-
цом у породици, онда можемо рећи да је сексуално насиље најтежи облик 
са најтежим последицама које се најтеже уочавају, најмање пријављују, и 
чије се последице никада не лече. 

Постоји већи број дефиниција ове врсте насиља у породици, па се 
тако под сексуалним насиљем у ужем смислу сматра сваки вид задово-
љавања сексуалних потреба и нагона применом физичке, психичке или 
неке друге силе или надмоћи, а у ширем смислу подразумева сваки вид 
вербалног, гестовног и физичког контакта са сексуалним садржајем најма-
ње две особе било ког пола, на скали сексуалних порука, насилних речи 
и понуда, до наглашеног показивања сексуалних симбола, додиривања, 
покушаја или оствареног сексуалног односа и силовања, уколико је резул-
тат невољног и неприхваћеног става било ког учесника у овим односима, 
када су у питању одрасле особе, независно од постојања или непостојања 
воље, хтења и сазнања када је објекат оваквих односа малолетна особа.3

Тако, поред ове дефиниције Општим протоколом о заштити деце од 
злостављања и занемаривања, који је Влада Републике Србије усвојила 
2005. године, сексуална злоупотреба детета подразумева укључивање де-
тета у сексуалну активност коју оно не схвата у потпуности, са којом није 
сагласно и за коју није развојно одрасло, није у стању да се с њом сагла-
си, или оно којим се крше закони и социјални ставови у друштву. Оно се 
испољава као активност између детета и одрасле особе или другог детета 

1 Стевковић, Љ., Карактеристике насиља над децом у породици и његове последице 
на здравље, 28, доступно на сајту  www.doiserbia.nb.rs, посећено 15. 2. 2013. године у 17:22.

2 Бањанин Ђуричић, Н., Ударац по души, Институт за криминолошка и социолошка 
истраживања и Југословенски центар за права детета, 1998, 132.

3 Стевковић, Љ., op. cit., 28. 
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које се због свог узраста или развоја налази у положају који му даје одго-
ворност, поверење или моћ, где активностима одлучује да пружи уживање 
и задовољи потребе друге особе.4 

Сексуалном злоупотребом сматра се и навођење или приморавање 
детета на најчешће учешће у сексуалним активностима, било да се ради о 
контактима (на пример: сексуални однос, сексуално додиривање и слич-
но) или неконтактима (на пример: излагање погледу, егзибиционизам и 
слично) и експлоататорско коришћење детета за проституцију и друге не-
законите сексуалне радње. 

С друге стране, кривично законодавство овакав вид насиља инкрими-
нише кроз групу кривичних дела против полних слобода у оквиру којих 
се регулише и инкриминација сексуалног насиља над дететом у оквиру 
породице. Тако по законској дефиницији чл. 197. Кривичног законика Ре-
публике Србије5 о родоскрвњењу говоримо када пунолетно лице изврши 
обљубу или с њом изједначен полни чин с малолетним сродником по крви 
у правој линији или с малолетним братом, односно сестром. Шира дефи-
ниција која је дата чл. 181. ст. 2. и 3. Кривичног законика Републике Срби-
је6, а која је најприхватљивија у криминалистичким круговима, дефинише 
ову врсту насиља као злоупотребу службеног положаја када наставник, 
васпитач, старалац, усвојилац, родитељ, очух, маћеха или друго лице које 
злоупотребом свог положаја или овлашћења изврши обљубу или с њом 
изједначен чин с малолетником – дететом које му је поверено ради учења, 
васпитавања, старања или неге. Под инцестом или родоскрвњењем подра-
зумева се сваки вид сексуалног злостављања детета од стране старије осо-
бе од поверења која је у позицији моћи и представља ауторитет за дете. 

Сходно наведеном, жртве сексуалног насиља, без обзира на пол, могу 
бити сва деца од рођења до адолесценције. Ова врста насиља у породи-
ци над децом се најтеже открива, јер је друштвена реакција доста дуго 
била занемарујућа према жртви, стављајући акценат на могућност рађа-
ња ненормалног детета, у чему се огледала једина штетност овог суровог 
напада над дечјим телом и поверењем. Став стручне литературе у овој 
области је да је на овај начин сва кривица била пребачена на дете и да се 
тиме индиректно стављао доминус мушкарца над женом. У сваком случа-
ју, ова врста насиља у породици дешава се без употребе силе, без принуде, 
основни разлог томе јесте што жртва – дете има поверења у насилника. 

4 Влада РС, Општи  протокол о заштити деце од злостављања и занемаривања, 8, 
доступно на сајту http://www.minrzs.gov.rs, посећено дана 28. 1. 2013. године у 17:23.

5 Службени гласник Републике Србије, 85/2005, 88/2005. – испр., 107/2005. – испр., 
72/2009, 111/2009. и 121/2012., чл. 197.

6 Службени гласник Републике Србије, 85/2005, 88/2005. – испр., 107/2005. – испр., 
72/2009, 111/2009. и 121/2012, чл. 181.
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Инцест започиње најчешће наизглед безазленим додиривањем, мажењем 
у узрасту када дете није ни свесно онога што му се дешава, и то од стране 
било родитеља или лица који је готово једнако близак као родитељ, према 
коме има неизмерну љубав, пажњу и поверење. Инцест не захтева при-
силу као силовање. Међутим, дубоко потискивање, када дете несвесно у 
делу своје личности покушава да се избори с емотивним болом због зла 
које му је учињено, недвосмислено указује на патњу и истраумираност 
детета. Немогућност да схвати шта се дешава, када нема никога коме би 
се могло обратити и коме се може поверити и ко би му евентуално помо-
гао, дете веома често доживљава себе као лоше, као прљаво и као зло. 
Услед оваквог емотивног стања детета често се дешава да дете идеализује 
насилног родитеља, при чему сав свој гнев, бес и незадовољство и фру-
страције трансферира према ненасилном летаргичном родитељу. 

Када злостављање престане, а то је најчешће у периоду пубертета, 
жртва се суочава са тешкоћама успостављања нормалних социо-емоцио-
налних односа, изнова се спотичући о трауму из детињства. У самој ли-
тератури ово стање се назива постинцест трауматични синдром који је 
праћен одређеним фазама и може се појавити изненада и то током чита-
вог живота, а манифестује се кроз отежавајуће нормално функционисање 
личности. 

Инцест у породици односно сексуално злостављање деце у породици 
веома тешко се открива из више разлога. Један од разлога је тај што ин-
цест врши особа доминантна над жртвом која веома често није ни свесна 
шта јој се догађа, затим због тога што жртва преноси део кривице под-
свесно на себе, а веома често и други родитељ, када и сазна за сексуално 
злостављање, потискује ову појаву најчешће због економске зависности 
од злостављача или страха да само дете не буде „извргнуто руглу“. Та-
кође, још један важан фактор који представља велики проблем када је у 
питању сексуално насиље над децом јесте неблаговремени одлазак на ле-
карски преглед овакве деце, те се најчешће тек када су у питању озбиљ-
не физичке повреде постави сумња да се ради о сексуално злостављаном 
детету. Због тога је време које протекне од чина сексуалног злоставља-
ња до лекарског прегледа уједно и отежавајућа околност која се једино 
може отклонити установљавањем протокола којих би стручњаци требало 
да се придржавају са сваким пацијентом за ког се посумња да је сексу-
ално злостављан. Нажалост, у пракси то није често случај, па чак и онда 
када су повреде такве да несумњиво указују на сексуално злостављање 
деце, лекари случај не пријављују органима унутрашњих послова плаше-
ћи се за свој кредибилитет. Поред овога, и непостојање видљивих трагова 
и чињенице да се сексуална злоупотреба – злостављање догађа и у по-
родицама које су здраве и које саме по себи, по општим критеријумима 
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нису дисфункционалне, отежава његово откривање. Наиме, истраживања 
су показала да у Републици Србији још увек нема тачних података о броју 
сексуално злостављане деце у породици, као и о броју породица у којима 
се исто дешава. 

Иначе, индикатори сексуалног злостављања детета могу се поде-
лити на физичке, бихејвиоралне и породичне. Физички индикатори су 
постојање уринарних инфекција код детета, трудноћа, болови у генитал-
ном пределу, у стомаку или глави без одговарајућег медицинског узрока, 
гениталне или аналне повреде, крварења. Бихејвиорални индикатори су 
претерано или неуобичајено сексуално понашање, претерана мастурбаци-
ја код мале деце, компулзивно понашање, претерано купање, сексуални 
промискуитет, заводничко понашање, изјава детета да је злостављано, 
док су породични индикатори претерано заштитничко понашање једног 
од родитеља или члана родбине или тајанствен однос са дететом, бли-
зак физички контакт одраслог и детета када други родитељ није ту, став 
мајке да је дете ривал и искуствене сексуалне злоупотребе код једног од 
родитеља. Као последица сексуалног злостављања детета у породици јесу 
пре свега никад залечене ране и никад излечено дете, поремећена дечја 
психа, психофизички, друштвени и социјални живот. Тако поред губитка 
поверења у људе и осећања губитка контроле над сопственим животом и 
телом, што отежава социјално емоционално функционисање у одраслом 
добу, инцест доводи до тренутних и дугорочних психичких и инцестних 
последица. Такође, у литератури се наводи да деца која су сексуално зло-
стављана изражавају различите врсте фобија, депресија, самоповређива-
ња, веома често конзумирање различите врсте психоактивних супстанци, 
затим имају поремећаје памћења, раздвојене личности, биполарни поре-
мећај, суицидне идеје.

ПРИНУДНИ РАД ДЕЦЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Дечји рад је рад који штети добробити детета и спречава његово 
образовање, развој и будући живот. По својој природи и начину на који 
се врши, дечји рад штети, злоупотребљава и експлоатише дете и спречава 
дечје образовање.7

Поред термина „дечји рад”, Међународна организација рада такође 
користи изразе „деца која раде” и „економски активна деца”, углавном 

7 Жегарац, М., Мијановић, Љ., Обретковић, М., Пејаковић, Љ., Симовић, И., Стевано-
вић, И., Заштита детета од условљавања, Југословенски центар за права детета, Save the 
Children, Београд, 2004, 67.
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из статистичких разлога. Ова два термина региструју рад деце више од 
једног часа током седмодневног периода и рад може бити плаћен или 
не, на тржишту или не, редовни или повремени, легални или нелегални.  
У многим случајевима овај рад је у оквиру закона и зато се не сматра деч-
јим радом. Минималан узраст за рад по Међународној организацији рада 
(Ц 138) треба да буде успостављен минимални узраст за рад, који није 
нижи од узраста обавезног школовања, који у сваком случају није нижи 
од 15 година (или 14 у земљама у развоју).

Деца у Републици Србији су Уставом и Законом о раду заштићена од 
сваке врсте рада који је непримерен њиховом здрављу, степену психофи-
зичког развоја, као и од рада којим се може угрозити њихов даљи физички 
и психички развој.

Изричито је забрањен рад деце до 15 година. Уколико обављају по-
слове примерене свом узрасту и развоју (плес, спорт, менекенство, глума 
и слично) потребна је сагласност родитеља односно старетеља који је у 
обавези да на најбољи начин задовољи и оствари дечја права и интересе. 

Проблем дечјег рада у Републици Србији и експлоатисање деце нај-
више је забележено у ромској популацији и то у виду просјачења. Такође, 
у последњих пар година откривена је мрежа дечје порнографије која се 
екплоатише путем Интернет мреже. 

Када говоримо о раду деце попут забележених случајева у Азији и 
Јужној Америци, можемо рећи да рад деце у Србији није заступљен. На-
име, деца у Индији, Перуу, Кини и Камбоџи обављају послове који су 
непримерени њиховом узрасту и физичкој снази. Она раде у каменоломи-
ма, у индустрији текстила, на фармама и слично. Њихов рад је највише 
заступљен у ланцима снабдевања. 

Разлог дечјег рада је вишеструк. Један од њих је сиромаштво њихо-
вих породица, с једне стране, и жеља за јефтином радном снагом и већим 
профитом, на страни послодавца. Многе велике компаније плаћају изме-
не закона о раду деце како би њихови профити били увећани. Активним 
радом Међународне организације рада овоме се стаје на пут. Свакако да 
је борба дуга, мучна и са малим ефектима, али као и за све потребно је 
сазревање свести о овом проблему. Као један од примера како се треба 
опходити у ланцу производње, свакако је пример директора набавке у 
фирми „Marshalls”, Криса Харопа, који се задесио на трибини „Индијског 
комитета Холандије”, организације која се бави подизањем свести о угро-
женим групама на том потконтиненту. Тада је Крис Хароп лично отишао 
у каменолом и уверио се у тежак рад деце у нехуманим условима и за 
одрасле (раде на хилти бушилици, сортирају и пакују камење). Погођен 
оваквим стањем ствари у многим светским комапнијама, покренуо је низ 
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иницијатива за сузбијање и санкционисање оваквог облика „опхођења” 
према деци.

У Републици Србији деца која раде, раде у складу са својим узрастом 
и могућностима. Ипак треба посебно издвојити рад деце на селу, која под 
традиционалним утицајем раније сазревају, раније се укључују помоћи у 
кући, пољопривреди и одгоју стоке. Ова деца нису злостављана нити за-
немарена, ова деца одрастају у срединама које их не презаштићују попут 
деце у урбаним срединама. Такође, ова деца постају раније самостална и 
зрелија су. Не можемо говорити у овим случајевима о злостављању, већ о 
традиоционалном васпитавању и опхођењу према деци. 

Република Србија системом мера превенције и заштите од злоста-
вљања и занемаривања покушава да елиминише сваки облик незаконитог 
рада деце. Свакако да је једна од најефикаснијих мера заштите повећање 
животног стандарда грађана Републике. Рад деце ће престати оног тренут-
ка када њихови родитељи почну да остварују редовна примања, када им 
се повећају социјална давања и када сазри свест, пре свега у високоризич-
ним групама попут ромске популације, да је рад деце законом забрањен и 
да је деци место у школи, а не на улици. Треба много енергије и средстава 
како би се ова нуспојава искоренила.

ЗАКЉУЧАК

Као што је у раду истакнуто, појам насиља над децом се кроз исто-
рију мењао, добијао нове конотације и дефиниције. Еволутивним развојем 
друштва данас се насиље над децом сматра нуспојавом и почев од Кра-
љевине Шведске, преко осталих земаља европског тла, данас се све земље 
труде да насиље над децом сузбију, инкриминишу и створе свест да нико 
нема власт ни над чијим телом, па макар он био и родитељ. Да ли се у 
томе успело, да ли је циљ постигнут? Нажалост није. Иако у теорији по-
стоји класификација и дефиниција врста насиља у породици, иако се мно-
гобројна средства користе против истог, насиље над децом и даље влада. 
Разлози су вишеструки. Ипак, важно је напоменути да се не може унапред 
рећи која је то врста породице у којој се чини насиље над децом, тачније 
да ли је у питању сеоска или градска породица, да ли њу чине интелек-
туалци, земљорадници или сточари, са већим или мањим материјалним 
приходима. Напросто, шаблона, обрасца нема. Уколико би се покушало са 
стављањем под матрицу породице у којој се насиље над децом врши, утвр-
дило би се да се матрица и узорак не би поклапали. Насиље над децом је 
променљива категорија, узрокована вишеструким спољним утицајем сре-
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дине, али и унутрашњим нагонима појединца. Често се можемо упитати 
који су то разлози да се врши атак над незаштићеним, зависним и крхким 
бићем као што је дете. Колики степен агресије насилник треба да има у 
себи да би имао снаге да нагон агресије спроведе у дело над дететом, јер, 
у најосновнијем биолошком смислу, агресија је интеракција живог бића 
и околине, она има онтогенетско, фиксирано порекло и постоји у сваком 
човеку, али је условљена и јачином осујећења и осећањем стварне, али и 
претпостављене опасности за сопствени интегритет. Зар је дете у стању 
то да учини? Наравно да је одговор негативан те је неопходна свакодневна 
ангажованост како би се предупредила и осујетила ова „нуспојава”. 
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TYpES OF VIOLEnCE AgAInT ChILdREn In ThE FAMILY
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S u m m a r y

Violence against children is a historical phenomenon and it got new definitions and 
expanded its dimensions by development of the society and primarily the development of 
humanitarian sciences. Many centuries have to pass from the time when punishment of 
children was considered moral, and even suitable corrective measure, to the complete in-
crimination of every form of violence. Today when violence against children is considered 
as a “side effect” of society, it is necessary to make classification of the violence and in par-
ticular to divide types of violence depending on the manifestations of violence against the 
victim – child, although all types of violence, more or less, intertwine and influence on each 
other. The reason for classification is established in order to achieve efficient measures.

Keywords: Family, children, domestic violence, violence against children, types of 
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