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ФАКТОРИ МАЛОЛЕТНИЧКОГ КРИМИНАЛИТЕТА
Значајнији егзогени фактори и њихове практичне

импликације у судском поступку

Сажетак: Понашање малолетника, нарочито оно недозвољено је увек у центру
пажње научне, стручне и опште јавности из разлога што је оно показатељ успешнос-
ти мера којима се једно друштво брине о младима. Иако негативан део друштвене
стварности, малолетнички криминалитет заслужује посебну пажњу из разлога што
је враћање малолетника на „прави пут“ дозвољеног и очекиваног понашања примаран
и одговоран задатак сваког друштва. Категорију малолетника чине лица са посебном
психо-физичком структуром с обзиром на степен развоја у коме се налазе, изузетно
осетљиви, са интензивним емоционалним процесима, и изложени утицају бројних фак-
тора, од којих неки од њих могу да допринесу и њиховом евентуалном друштвено
неприхватљивом понашању. Полазећи од основних питања у вези са малолетничким
криминалитетом, а кроз анализу резултата емпиријског истраживања, аутори овог
рада су извели одређене закључке о етиологији малолетничког криминалитета и фак-
торима који доприносе овој негативној друштвеној појави.

Кључне речи: малолетници, делинквенција, фактори, личност малолетника,
друштво.

Увод

Кривични закони су врло резервисани када треба категоризовати учиниоце

кривичних дела и створити законски посебне типове учиниолаца. С једне стране

томе доприносе уставне одредбе о једнакости грађана пред законом и забрани

дискриминације с обзиром на расу, нацију, етнос, веру, пол, опредељење, старос-

ну доб итд. Други разлог је тај што се тиме ствара једно веома неодређено стање

у погледу услова неопходних за постојање државног права нa кажњавање, дру-

гим речима стварањем оваквих категоризација ствара се опасност за нарушава-

ње начела законитости (Бачић, 1980:148-149).

1

Једна од малог броја разврстава-
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1

Нарочита опасност која може да произађе из оваквих приступа кривичног права личности

учиниоца кривичног дела јесте да законски криминолошки типови прерасту у нормативне типове

као у немачком кривичном праву за време Другог светског рата.



ња (класификација) учинилаца кривичних дела која се сматра оправданом јесте

она која их дели по старосном мерилу на пунолетне и малолетне.Чињење кри-

вичних дела од стране малолетних лица свакако изазива далеко већу пажњу, како

лаичке тако и стручне јавности, него било која друга. Ово није случајно из најма-

ње два разлога. Свако друштво поклања посебну пажњу кривичним делима

оних лица која, и када нису нарочито тешка, дугорочно посматрано могу оста-

вити далеко снажније последице по друштво. Деца, а посебно малолетниучи-

ниоци кривичних дела, налазе се у животној доби када би требало да се посвете

позивном опредељењу, а уместо тога уврштавају се у “криминалце од занима-

ња“, што је скоро сигуран пут у трајно опредељење за криминогени сукоб са

друштвом (о проблему поврата код малолетника, вид. Шкулић, 2011:17-18). На

другом месту, каоједна врста општег кретања, мора да се нагласи да је у питању

појава која доживљава успон последњих деценија у целом свету, при чему не

бира средину, културу, расу односно нацију или меридијан.

2

Када се повежу два појма, малолетници и криминалитет, добија се синтаг-

ма, малолетнички криминалитет, коју наука врло ретко користи. Не зато што је

она слабо присутна у друштву као појава (како је већ речено стање је управо

обрнуто), већ зато што је у питању посебна, повлашћена, категорија учинилаца

кривичних дела. Она је повлашћена у односу на пунолетне учиниоце захва-

љујући чињеници да је у криминалитет закорачила незрела, несвесна свих

последица те одлуке, и захваљујући сазнањима да за њен повратак на друштвено

прихватљив  пут има више шансе зато што се пред малолетницима као лицима

узраста тек налази васпитање и сазревање. Тако Закон о малолетним учиниоци-

ма кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица

3

за малолетни-

ка не користи израз окривљени нити се окончањем поступка проглашава кривим,

а одлука у поступку се доноси у облику решења, односно пресуде (само у слу-

чаје да се малолетнику изриче казна малолетничког затвора).

4

Сам поступак се

уопште не назива кривичним поступком.

5

Штавише, у изреци решења којим се

изриче санкција малолетнику не ставља се ни опис кривичног дела које је

извршио - опис се ставља тек у образложењу, што је предвиђено у циљу заштите

малолетника од штетних дејстава самог кривичног поступка.

6
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2

„...малолетничка делинквенција не уважава ништа, ни идеологију, ни личност, ни религију,

ни географски положај, ни етапу економског развоја, тако да са готово незнатним изузецима расте

у целом свету. “ (ibid., 24).

3

Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних

лица, Службени гласник РС, бр. 85/2005. У даљем тексту: ЗОМУКД.

4

Члан 78. став 3 и 4. ЗОМУКД.

5

Члан 42. став 1.ЗОМУКД.

6

Члан 78. став 3. ЗОМУКД.



Стога се уместо синтагме малолетнички криминалитет у науци употребљава

израз малолетничка делинквенција, а који се најсажетије објашњава као социјал-

нопатолошка појава где се кривичних дела чине од стране лица која се у кривич-

ноправном смислу сматрају децом или малолетницима. У питању је веома сложе-

на појава чије се порекло односно узроци (али и последице) могу објаснити са

много различитих полазних основа, слично криминалитету одраслих. Међутим

она има читав низ специфичности у односу на њега, које законодавство уважава

повлашћивањем положаја малолетника у кривичном поступку, што оправдава

посебно изучавање фактора који утичу на настанак и развој малолетничке делин-

квенције.  

Сва објашњења ових фактора у науци се, начелно речено, могу поделити на

два: или се малолетничка делинквенција објашњава као део свеукупне појаве кри-

миналитета или се објашњава као феномен једне личности, у овом случају мало-

летника. Другим речима, након кратког излагања о основним проблемима  у вези

са малолетницима као посебној, повлашћеној категорији учинилаца кривичних

дела, и малолетничком кривичном праву као посебној категорији кривичног права

(или боље квазикривичног права, како се у  науци назива (Стојановић, 2013: 390)

фактори (чиниоци) малолетничке делинквенције у овом раду објасниће се прво

као друштвене, а потом као индивидуалне појаве.

Развој идеје о посебном положају малолетних учинилаца 
кривичних дела  у кривичном праву

Данас је захваљујући науци сасвим јасно да према лицима којима недостаје

одређени ниво зрелости нема сврхе примењивати кривично право. Стога је сасвим

неспорно да је старосно разврставање (класификација) учинилаца кривичних дела

у законодавствима оправдано и смислено. Није увек било тако. Све до наглог раз-

воја психијатрије и психологије на прелазу између XVIII и XIXвека, који је довео

је до занимања за личност учиниоца кривичног дела па тако и за малолетника, они

нису имали никакав посебан или нарочит положај у кривичном праву, осим што

им је искључивана кривична одговорност ако су били баш деца (Симовић, 2012:

29-32; Фуко, 1190а: 57; Фуко, 1990б: 66). Тек је поменути развојни ток науке који

је увео нову старосну категорију између деце и одраслих, малолетнике, погодовао

развоју схватања да је личност недовољног узраста, малолетник, недовољно зрела.

Другим речима тражила се способност за „разбор“, као мерилоза степен зрелости

довољан да би се малолетник могао огласити кривично одговорним (Дракић,

2010: 28-31). Развој ових схватања још увек није био довољан да се развије и идеја

о потреби потпуно заокружене целине кривичноправног учења које би уређивало

само проблематику малолетника као учинилаца кривичних дела, па самим тим и

њему одговарајућег законодавства. За то ће бити потребан развој криминологије

као науке до које долази у другој половини XIX века када, након Дарвиновог успе-
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ха са његовим капиталним делом О постанку врста, природне науке врше утицај

на све друге, нарочито на друштвене (Дарвин, 2009). Са схватањима социолошке

и позитивистичке школе, повећава се интересовање за личност учиниоца кривич-

ног дела, па тако и малолетног што се најбоље види у томе да према класичној и

неокласичној школи (представници Бекарија, Волтер), кривична одговорност

малолетника, у оквиру одређених старосних граница није више правило, јер зави-

си од претходно решеног питања разбора (discernement) под којим се подразуме-

вала могућност схватања значаја свог дела, док се слобода воље претпостављала

(наведено према: Перић, Милошевић, Стевановић, 2008: 14-15). Ово из разлога

што је за душевни развој лица најважније да оно схвати значај свог дела.

Интелектуалном елементу је касније додат и вољни елемент и тада се почело гово-

рити о зрелости и душевној развијености малолетника. Све ово је имало за послед-

ицу примену различитих казни за малолетнике и увођење посебних правила кри-

вичног поступка према малолетницима, што је за крајњи резултат имало стварање

потпуно новог и посебног кривичног поступка према малолетницима чије карак-

теристике су условљене специфичностима личности малолетног учиниоца кри-

вичног дела. Родоначелници посебног статуса малолетника и посебне процедуре

према малолетницима која би у потпуности одговарала психо-физичким каракте-

ристикама малолетника су били Лист (Franz von Liszt) и остали оснивачи

Међународног криминалистичког удружења (Internationale Kriminalistische
Vereinigung), а последица је била стварање тзв. заштитничког (welfare) модела који

се огледа, између осталог, у томе што је личност малолетника стављена у први

план са циљем не да се малолетник казни, него да му се помогне (ibid., 19-20.). Са

оснивањем Међународног криминалистичког удружења 1889. године, које је сна-

жан нагласак у проучавању појаве криминалитета ставило на личност учиниоца,

што ју је природно водило закључку да је криминалитет малолетника посебан, јав-

љају се разрађене идеје о посебном кривичноправном положају малолетника и

потреби стварања заокружене целине у кривичном праву која би се посветила

само њима. Ови научни закључци брзо су оставили трага у законодавствима оног

доба, било у посебним облицима судске надлежности за малолетне делинквенте,

било у посебним кривичним законима посвећеним само њима, прво у САД 1899.

године, затим у Холандији 1905. године, Енглеској и Ирској 1908. године,

Португалији 1911. године, Француској и Белгији 1912. године, Немачкој 1923.

године итд (Перић, 2005:11).

Политика сузбијања малолетничке делинквеције
(малолетничка криминална политика)

Као што је сваком кривичном праву упутство и смерница за циљеве које

жели да оствари његова политика сузбијања криминалитета (тзв. криминална

политика) тако је и малолетничко кривично право обликовано идејом остварења
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циљева сузбијања малолетничке делинквенције (Стојановић, 2013: 390). У

нашем праву то су надмоћно идеје социјализације малолетника (ЗОМУКД каже

„поновно укључивање малолетника у друштвену заједницу“) кроз развој и јача-

ње личне одговорности, васпитавање и правилан развој његове личности.

7

По

свему судећи непоходно је повезивање личног интереса малолетника са општим

друштвеним интересом, о чему говори употреба придева „правилан“ када се

описује његов развој који се жели добити санкционисањем васпитним мерама

(Перић, 2005: 26). За исправно схватање појма „правилност“ мерило може да

буде само општи друштвени образац о пожељном понашању малолетника.

Погрешно би било закључити да је приступ нашег законодавца једини кри-

миналнополитички модел поступања са малолетницима. Поред описаног, који

се у науци назива протективним или заштитним моделом, савремена наука раз-

ликује и правосудни, модификовани правосудни, партиципативни, корпоратив-

ни и модел контроле делинквениције.

8

Од свих њих најважнији су два међусобно

супротстављена модела: заштитни и правосудни. У првом моделу интерес мало-

летника се ставља у први план поступка, али се он тумачи кроз интересе друшт-

ва, занемаривањем воље малолетника путем потискивањањеговог субјективите-

та у поступку у други план. Тако се већина кривичноправних начела у оваквом

моделу не примењује (кривица, права окривљеног у поступку итд.). Правосудни

модел настао је на основу критика заштитног модела и његова је супротност. У

њему се далеко више уважава слобода личности малолетника, у првом реду у

поступку. У суштини оба модела обликовани су према два потпуно супротнак-

риминолошка става према малолетничкој делинквенцији: у првом се наглаша-

вају социјални фактори малолетничке делинквенције, а у другом лични (инди-

видулани). Сви остали модели су, углавном,мешавине елемената једног или дру-

гог основног модела, којима су они приближавани.

9

Посебно је значајно питање

какве последице остављају ови криминалнополитички различити облици реак-

ције на малолетничку делинквеницју на кривично право.

Малолетничко кривично право

Већ је речено да се у време уобличавања научних ставова тзв. социолошке

кривичноправне школе (у оквиру Међународног криминалистичког удружења

након његовог оснивања 1889. године) коначно устоличила идеја да малолетнич-

ка делинквенција има толико посебности да заслужује посебну политику њего-
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7

Члан 10, ЗОМУКД.

8

Више о томе, вид. Шкулић, 2011: 96-108.

9

Тако Шкулић држи да модел српског ЗОМУКД припада групи модификованог правосудног

модела (Шкулић, ibid., 103).



вог сузбијања и посебно кривично право. Ове идеје су коначно разрађене нешто

касније у оквиру тзв. неокласичне кривичноправне школе (Лазић, 2010:4). Своју

потврду добиле су након Другог светског рата у идејама кривичноправне школе

познате под називом Покрет нове друштвене одбране (Перић, 1990:125-131)

исада су неспорне. Већина држава данас има заокружену и аутономну целину

кривичног права која се бави малолетничком делинквецијомкоја се у науци нази-

вамалолетничко кривично право (Стојановић, 2013:390; Бачић, 1980:528-

530).Оно се изградило постепеним преображајем редовног кривичног права у

корист малолетника (Перић, 2005:11). И поред одређених терминолошких, па и

суштинских примедби овом називу (Шкулић, 2011: 79), он је оправдан због низа

изузетака и нарочитих решења у односу на одредбе кривичног права за пунолет-

не учиниоце кривичних дела.

10

Ако неко «грана» правакоје има тежњу да буде

кривично не познаје начело кривице нити појам казне онда му се приликом

одређивања назива мора додати неки придев који би на одговарајући начин опи-

сао овако великаодступања од његовог редовног устројства.

11

Основна разлика

између савремених малолетничких кривичних права је у томе да ли је та целина

дата аутономно, у самосталном акту, или је засебни део општег кривичног зако-

нодавства.

Основна питања на које свако савремено малолетничко кривично право

мора да одговори јесте питање модела поступка који се примењује на малолет-

ног делинквента, питање природе санкција које ће се примењивати на њих, пита-

ње мере одступања од основних кривичноправних начела, питање мере захвата

малолетничког кривичног права у друге гране права које су непоходне ради пос-

тупања са малолетником (породичног, социјалног, здравственог и др.), питање

мере захвата поступка против малолетника у кривична дела за која пунолетни не

одговарају (тзв. статусни деликти малолетника

12

), питање мере уређења других

питања у вези са положајем малолетника у кривичном поступку (малолетник

Татјана Бугарски, Бранислав Ристивојевић, Милана Писарић, Фактори малолетничког...
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„...многи принципи и институти који су у кривичном праву у првом плану (кривица, казне-

ни ретрибутивни карактер кривичног права, сразмерност на плану избора и одмеравања кривичних

санкција, максималне гаранције на плану материјалног и процесног права и др.) знатно су модифи-

ковани или су од другоразредног значаја.“ (Стојановић, 2013: 390).

11

Ово наводи на питање да ли би се и у материји прекршајног права могло, идући овом логи-

ком, потражити довољно бројна и значајна одступања која би оправдавала назив малолетничко пре-
кршајино право. О једном значајном виду ових одступања у области прекршајних санкција за мало-

летнике видети: Стефан Самарџић, Иван Милић, Контрадикторности Закона о прекршајима у
области санкција према малолетницима са посебним освртом на мере медицинског карактера,

Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, бр. 3, 2014, стр. 381-394.  

12

Шкулић је врло резервисан када су они у питању, сматра те могућности сумњивим и држи

да оне неоправдано стављају малолетнике у неповољан положај у поређењу са пунолетним учинио-

цима кривичних дела (Шкулић, 2011: 84-85).



као оштећени или жртва и др.), и вероватно најважније: питање одређења самог

појма малолетника. 

Питање старосне границе узраста који није зрео да буде кривично одгово-

ран старо је колико и само кривично право. Од најстаријих времена постојали су,

ретки и нередовни, покушаји да се ограничи младалачки узраст како би му се

обезбедио повлашћенположај у кривичном праву. Tо је чињено са намером да се

од одраслих одвоје деца, а не малолетници, зато што тада још није сазрела идеја

и свест да између деце и одраслих постоји прелазни период у одрастању који

данас називамо малолетством.

Различито поимање граница малолетства, од тренутка од када се схватило

да постоји ова категорија учинилаца кривичних дела, зависило је од различитог

доживљаја биопсихичке и социјалне димензије малолетничког узраста и стања

правне свести у поједином друштву (Дракић, 2010:16). У овоме поимању велику

улогу има степен културног развоја једног друштва и вредносни доживљај мла-

далачког доба. На сличанначин на који се остварује «улога културе у поимању

душевног поремећаја»  (Дракић, 2007: 12) она има и улогу у поимању младалач-

ког доба и нашем доживљају онихдејставакоје одрастање има на уобличавање

личности.

Практичан значај одређивања ове границе је велик. С једне стране ради раз-

двајања пунолетних и малолетних, али и ради раздвајња малолетних од деце тј.

оних који су потпуно неодговорни у смислу кривичног права. 

У законодавствима постоје два пута за одређивање ових граница.

13

Први се

у науци назива апсолутни, а други релативни. Првим се ове границе одређују

механички, према навршеним годинама старости, а другим, путем стварног утв-

рђивања степена биопсихолошког развоја без обзира на навршене године живо-

та у сваком поједином случају.Иако је други начин бољи јер је неспорна чиње-

ница да се вршњаци,иако рођени исте године, разликујуу зрелости, он се углав-

ном напушта зато што не постоје егзактни поступци за њено утврђивање. Под

притиском захтева за правном сигурношћу и уклањањем свих механизама у кри-

вичном праву који стварају простор за самовољу у одличавању судова данас се

законодавци углавном опредељују за механичко одређивање старосних граница

малолетства чији се недостаци умањују стварањем изузетних могућности да се

са припадницима старосних категорија поступа другачије од правила, или ства-

рањем прелазних категорија учинилаца кривичних дела.

14
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О томе више вид. Шкулић, 2011: 254.

14

У српском кривичном праву то је категорија млађих пунолетних учинилаца кривичних

дела: ЗОМУКД, члан 40. и 41.



Различити кривични закони различито одређују ове границе тако да оне

нису и врло вероватно би тешко могле да буду свеопште.

15

Ипак се у њима дају

приметити одређени обрасци старосне доби којима се одређују појмови детета

и малолетника. Најчешћа граница ових појмова у нама блиском културно-циви-

лизацијском окружењу, европском, те границе су: до 14 година за дете и, од 14

до 18 година за малолетника. Лица старија од тог доба називају се пунолетним,

с тим да се обично у законима ствара и прелазна категорија млађих пунолетника,

од 18 до 21 године. Постоје изузеци у скандинавским земљама где се доња гра-

ница малолетства (односно горња граница за дете) подиже на 15 година уз

истовремено подизање горње границе на 21 годину старости, док се у

Француској спушта на 13 година. У другим културама, као што су оне афричким,

а нарочито азијским, ове границе су, по правилу, ниже. Малолетство ту обично

почиње између 7 и 9 године, а окончава се са 15 или 16 година старости

(Срзентић, Стајић, Лазаревић, 1998: 526).Опште је кретање да нижа доња ста-

росна граница малолетства (горња граница за положај детета) прати и нижа

горња граница и обрнуто. Такође би се у једну врсту општег кретања могло

сврстати и постепено подизањеових старосних граница у свим правима.

Малолетници као посебна категорија личности 
учинилаца кривичних дела

Већ је изведен закључак да се малолетници по структури личности разли-

кују од одраслих у првом реду по томе што нису довољно зрели захваљујући

чињеници да се тек развијају. С друге стране нису више ни деца. Ово животно

доба одликују раст и сазревање на сваком животном пољу, у првом реду физич-

ком и психичком. За питање њиховог кривичноправног положаја важније је пси-

хичко сазревање. Формирање идентитета у адолесцентској фази развоја неретко

прате извесне тешкоће, које за последицу могу имати кризу идентитета у смислу

да се лице најчешће пита ко је, где припада и куда иде. (Капор Стануловић, 1988:

23–24).

За малолетника стога можемо рећи да је личност у развоју и обликовању.

Према Егзнеру (Exner) у питању је личност са: а) великом глађу за доживљајима

упркос нескладу са могућностима његовог оставаривања, б) вишком енергије

која тражи деловање, а при томе нема психичке кочнице зрелог човека; в) потре-

бом за истицањем што води непромишљености у одлучивању; г) потребом за

самоостварењем што води опирању туђем ауторитету; д) унутрашњом несигур-

ношћу што води могућности потпадања под утицај других; ђ) јаким утицајем
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Више о томе, вид. Самарџић, 2011:441-457. 



нагона на поступке што води неспособности самоконтроле; е) богатством маш-

тарија што спречава да се правилно предвиде последице сопствених поступака;

ж) јаким полним нагоном. Све у свему Егзнер ово стање описује као нормалну

абнормалност и нормалну аномалију (Бачић, 1980: 523). 

Наука углавном наглашава међузависност и повезаност три врсте развоја и

сазревања малоленика које су одлика његовог одрастања али које у правилу не

теку заједно и истовремено: телесно, психичко и друштвено (Шкулић, 2011: 66-

68; Бачић, 1980:523-525; Дракић, 2010: 11-15.). Тако је опште прихваћено да пси-

хички развој не прати телесни (укључујући психосексуални), а често ни друшт-

вени. Скоро опште одлике сазревања малолетника јесу изградња: а) сопствене

личности и б) сопственог места у друштву. Ова два тока суштински се поклапају

са психичким и друштвеним сазревањем. У првом се малолетник самопотврђује

тежећи да се одвоји од свих ограничења и стега (отпор против ауторитета) и да

се према њему понаша како према одраслом (Шкулић, 2011: 67). У другом се

повезује са ужим и ширим друштвеним окружењем уз пратеће усвајање основ-

них норми понашања у друштву и правила заједничког живота уз уважавање, а

затим прихватање основних социјалних организација и институција које нужно

изискује усклађено битисање великог броја људи (Бачић, 1980:523). На плодном

тлу неусклађености ове три врсте развоја малолетника бивају зачети и развијени

сви фактори малолетничке делинквенције.    

Фактори малолетничке делинквенције и испитивање личности
малолетника у вези са кривичним поступком

У кривичном поступку према малолетницима је императив и предуслов

целисходног вођења поступка испитивање, односно истраживање личности

малолетника ради откривања и идентификовања његових проблема, али и пот-

реба које има. Посебно је важно утврдити факторе који су имали утицаја на

друштвено недозвољено и незаконито понашање, односно који стоје у корела-

цији са оваквим понашањем. Из наведеног разлога је потребно да се анализира

евентуална ранија осуђиваност малолетника, истраже социјални, психички и

медицински аспекти личности и утврдесви релевантни подаци о његовој лич-

ности, развоју и понашању, као и способностима. Испитивање личности мало-

летника се у вези са кривичним поступком, по правилу, врши посредно, односно

путем извештаја (налаза и мишљења) лица која су се на основу одлуке органа

поступка бавила испитивањем личности малолетника. Извештај се сачињава у

циљу педагошко-психолошког сагледавања карактеристика малолетника, њего-

вог понашања, породичне анамнезе, социјалне и школске средине у којој мало-

летник живи, а ради предузимања мера и активности за корекцију испољеног

социјално и друштвено неприхватљивог понашања малолетника, као и давања
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мишљења суду за евентуално изрицање васпитне мере. Извештај се саставља на

основу увида у постојећу документацију, рада са малолетником и његовим ста-

раоцима приликом обраде случаја, односно обављених разговора у служби и на

терену, опсервацијом односа између чланова породице, опсервацијом понашања

малолетника приликом разговора, као и на основу стручне процене водитеља

случаја.

16

Сврха поступка према малолетницима је, између осталог, и да помогне

ресоцијализацији, односно реадаптацији малолетника у средину у којој се нала-

зи, јер се на тај начин поново успоставља нарушен баланс у друштвеном систе-

му.

Утврђивање каузалне везе између фактора криминалитета малолетника и

њиховог незаконитог понашања је веома тешко и практично немогуће у смислу

екзактности. Због тога се пре може говорити о условима и околностима које у

одређеној мери и на одређен начин утичу, тј. доприносе таквом понашању мало-

летника. Ради се у свим случајевима о једном комплексном систему услова и

околности који, када се анализирају у контексту појединих случајева из праксе,

могу довести до одређених закључака, а што је веома важно у развоју превен-

тивних мера социјалне патологије деце које су изузетно значајне за свако друшт-

во. Идентификација фактора који су допринели деликвентном понашању мало-

летника, каои утврђивање њиховог појединачног учинка у резултату понашања

малолетника, омогућава проналажење „жаришта“друштвено неприхватљивог

понашања малолетника, пасе различитим системима и комбиновањем мера

социјалне и кривичноправне заштите „лечи“ идентификовано жариште ради

постизања дугорочног и оптималног резултата, а то је преваспитавање малолет-

ника и оспособљавање за социјално здрав живот у друштвеној средини.

Проблематика малолетничке делинквенције није реликт савременог друшт-

ва, јер је била позната још у античко доба. Оно што је посебно интересантно

јесте чињеница да се скоро на исти начин још од најстаријих времена па до данас

описивало социјално неприхватљиво понашање малолетника. Тако је још

Сократ констатовао да: „Деца сада воле луксуз, она имају лоше владање, презир

према ауторитету, она показују непоштовање старијим и воле брбљање уместо

учења. Деца више не устају када старији уђу у просторију. Она противрече

својим родитељима, брбљају пред друштвом, похлепно гутају посластице са

стола, прекрсте своје ноге и тиранизују своје учитеље“ (Stullken, 1956: 480.

Цитирано код: Јашовић, 1991:17). Из наведеног се јасно види да су још у античка
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Више о томе,  вид. Павилник о организацији, нормативима и стандардима рада центра за
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времена била евидентно присутна у великој мери одређена понашања малолет-

ника супротна моралним схватањима друштва тог времена. Међутим, мора се

констатовати да би овакво запажање и констатација у потпуности одговарала и

садашњем времену, али ништа велико се није ни у једном друштву десило што

би исправило, односно кориговало овакве и друге видове друштвено неприхват-

љивог понашања малолетника, упркос чињеници да су фактори малолетничке

делинквенције били предмет интересовања бројних криминолошких школа, а

посебно психолошких школе (представници Адлер, Фројд: Бошковић,

Маринковић, 2015: 56) и социолошких школе (представници Диркем, Мертон:

Бошковић, Маринковић, 2015: 62). 

Психолошке теорије су дале значајан допринос учењу о улози личности

малолетника и његових психичких својстава у одређивању малолетничке делин-

квенције. Бројне психолошке теорије се међусобно разликују у смислу што неке

од њих као примарне факторе одређују психичке аномалије и урођене склонос-

ти, док друге примарно идентификују као факторе друштвене чиниоце. Као

најзначајнији фактори малолетничке делинквенције према психолошким тео-

ријама могу се издвојити: интелигенција, неприлагођеност социјалним услови-

ма, фрустрације, емотивна нестабилност и урођени инстинкти ка криминалним

тенденцијама.

17
Као интелектуални потенцијал, интелигенција је нешто са чим

се рађамо и мерљива је. Традиционално поимање интелигенције је битно уна-

предио амерички психолог Хауард Гарднер уводећи теорију вишеструке инте-
лигенције према којој људи имају различите врсте интелигенција и које по њему

представљају способност решавања проблема и стварања производа који се цене

у једном или више културних оквира.

18
Интелигенција представља психички

фактор криминалитета и скоро, по правилу се доводи у везу са образовањем. Ове

теорије су имале као почетну хипотезу да психичка својства ниске интелиген-

ције представљају узрок делинквентног понашања, а имају за последицу то да

особе са ниском интелигенцијом нису у стању да схвате значај друштвених

норми, па не осећају ни одговорност за своје поступке. Неприлагођеност
социјалним условима подразумева неадаптираност, односно неприлагођеност

појединца социјалним условима (процесима, односима и системом вредности).

Међутим, јасно је да не води свака неприлагођеност појединца делинквентном

понашању. Под претпоставком да се тачно прецизира његово психолошко

појмовно значење, појам неприлагођености може, међутим бити значајно анали-

тичко средство  у сагледавању механизама тзв. криминализације личности,
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О психолошким и социолошким школама и малолетничкој делинквенцији, вид. Јашовић,

1991: 178-201.

18

О идеји вишеструке интелигенције, вид. Gardner, 2011: 3-13.



односно у осветљавању психичких процеса који стоје у вези са преступничким

понашањем (Јашовић, 1991: 181). Фрустрације као фактор криминалитета се

доводе у директну везу са агресијом, односно деструктивним агресивним пона-

шањем људи због немогућности да се остваре циљеви или задовоље потребе,

што има за последицу разочарење, емоционалне промене, па чак постоји могућ-

ност да дође до поремећаја у психичким функцијама личности (Бошковић, 2011:

61-62). Емотивна нестабилност као фактор девијантног понашања малолетни-

ка је изучавана у оквиру теорије условљавања, док на пример, психоаналитичка

схватања имају за полазну основу објашњења девијантности психичким ста-
њем личности у сфери несвесног (подсвесног), пре свега потиснуте сексуалне

жеље и импулса (Бошковић, 2011: 347-349).

Иако постоји велики број психолошких фактора који потенцијално могу да

допринесу криминалитету малолетника, потребно је да буду испуњени и

социјални услови. Социолошке теорије се баве егзогеним факторима, односно

спољашњом узрочношћу криминалитета (теорија аномије, теорија диферен-

цијалне асоцијације, теорија диференцијалне идентификације, теорија подкул-

тура и контракултура и др.). Иако се помињу генерално бројни фактори малолет-

ничке делинквенције, увек су актуелни: утицај породице, школе, слободног вре-

мена, медија и средстава информационе технологије.Скоро, по правилу, у најве-

ћем броју случајева малолетни делинквенти имају физичке и менталне каракте-

ристике на више него задовољавајућем нивоу, што указује на то да телесни и

ментални поремећаји не престављају фактор криминалитета. Они могу и извес-

ној, али свакако не опредељујућој мери да утичу на нека понашања, али нису

фактор друштвено неприхватљивог понашања малолетника. 

Резултати емпиријског истраживања

Емпирисјко истраживање обављено је у Вишем суду у Новом Саду, на тај

начин што је остварен је увид у 25 случајно изабраних кривичних предмета у

поступку према малолетницима, и то по пет предмета годишње у временском

периоду 2010-2015. године. Из списа предмета издвојени су извештаји органа

старатељства које суд обавезно прибавља у припремном поступку према мало-

летницима, а о околностима које се односе на њихову личност (узраст, средина

и прилике у којима живе, и друге околности које се тичу његове личности и

понашања). На овај начин прибављено је 30 извештаја Центра за социјални рад

о малолетним учиниоцима кривичних дела на територији за коју је месно над-

лежан суд у Новом Саду, односно анализирани су подаци о 30

малолетника.Анализом садржаја извештаја изведени су одређени закључци, у

погледу фактора малолетничке делинквенције. Резултати су приказани описно и

графички.
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Комуникација са малолетником је у 22 случаја задовољавајућа, јер је мало-

летник кооперативан и спреман за учествовање у решавању актуелног проблема.

У 26.7% случајева комуникација са малолетником је незадовољавајућа, присут-

на је незаинтересованост, тешко се успоставља комуникација (напомене: у гра-

фикону су приказани апсолутни бројеви, а не проценти).

Малолетник је уплашен/нервозан у 5, тих/повучен у 6, арогантан у 5, неза-

интересован у 4, а отворен и спреман на комуникацију  у 12 случајева. Чак 40%

малолетника од раније су познати центру за социјални рад због поремећаја у

понашању; вршења радњи кривичних дела пре навршене 14 године; вршења

кривичних дела; одсуства адекватног родитељског старања; лишења родитељ-

ског права стараоца (њих 18 нису). Више од пола њих су пак евидентирани као
учиниоци кривичних дела и/или прекршаја (њих 16), док је скоро половини пре-
тходно изречена васпитна мера због испољавања поремећаја у понашању (њих

14).

Више од половине малолетника (њих 17) терети се за кривично дело из

групе кривичних дела против имовине (56.7%), од којих су малолетници најчеш-

ће извршили кривично дело тешке крађе (у 58.8% случајева), док је од кривич-

них дела из других глава КЗ најчешће заступљено кривично дело насилничко

понашање (6)

19

.
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Малолетници иначе најчешће врше имовинске деликте и тај проценат се у укупном мало-

летничком криминалитету креће око 50% а у неким државама и до 80% (Бошковић, 2011:344).



У криминолошкој литератури се као фактори утицаја на малолетничку

делинквенцију убрајају личност малолетника, утицаји породице, те социјалне

средине (школе, слободног времена, вршњачких група), па су поједини од тих

фактора анализирани кроз обраду релевантних  података.5
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1. Подаци који се односе на личност малолетника

Фактор личности спада међу основне факторе истраживања етиолошких и

феноменолошких проблема малолетничке делинквенције, а заузима значајно

место услед специфичности телесних и психичких промена које су карактерис-

тичне за адолесцецију.

Што се тиче пола малолетника, у свим анализираним предметима ради се

о малолетницима мушког пола

20

.

У погледу узраста учиниоца у време извршења кривичног дела, већину од

28 од 30 малолетника (93.3% од укупног броја) чине старији малолетници

(узраста 16-18 година), и то у највећем броју случајева узраста од 17 година

(53%), док је млађих малолетника свега 2 (6,6% од укупног броја), у оба случаја

ради се о лицима који су навршили 15 година

21

.
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Према другим истраживањима, мушка делинквенција доминира у односу на женску у одно-

су 90:10% (Бошковић, 2011:350).

21

Овај закључак потврђују и друга истраживања (Ibidеm).



Што се тиче здравственог стања малолетника, у погледу физичког здравља

само у једном случају малолетник има срчане тегобе које га прате у свакоднев-

ном животу (у 96.7% случајева малолетници су физички здрави), а само један

малолетник болује од епилепсије (док у 96.7% случајева није дијагностиковано

душевно обољење). У 96.7% случајева не постоји поремећај личности, само у

једном случају присутна су код малолетника извесне сметње неуротског типа.
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У погледу коефицијента интелигенције, већина малолетника (њих 22) су

просечних интелектуалних способности (један не уме да чита ни пише), док је

код седморо њих утврђено да је интелигенција на доњој граници просека, однос-

но да постоје интелектуалне сметње (малолетник означен као лако ментално

недовољно развијено лице: ЛМНР), један малолетник има висок степен интели-

генције, потиче из непотпуне породице али са складним односима, донекле пре-

заштићен, то што је дело учинио последица је фрустрације, јер због повреде не

може више да тренира спорт којим се бавио, те да упише факултет за спорт како

је желео.
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Агресивност је уочена код 40% малолетника (њих 12), док код 60% њих не

постоји ова карактеристика личности. Још је мањи проценат малолетника

(26.7%) који конзумирају алкохол (њих 7) и психоактивне супстанце (један, и то

марихуану). У овим случајевима се ради о личности код које је праг толеранције

на фрустрације у свакодневним околностима просечан, али приликом конзума-

ције алкохола/ПАС та толеранција значајно опада, што уз склоност ка агресив-

ном понашању представља изузетно ризичан фактор антисоцијалног понашања.

Ипак, проценат од 73.3% који не конзумирају алкохол и ПАС треба узети с резер-

вом, јер је утврђен на основу простог негирања малолетника.

Приликом процене степена емоционалног развоја, код 21 малолетника

(70%) уочена је емоционална незрелост, која се огледа у недостатку стабилности

у емоционално изазовним ситуацијама, а изражава се у следећим карактеристи-

кама: егоцентричност, фрустрационанетолеранција, импулсивност, незаинтере-

сованост, немотивисаност, манипулативност или наивност. У 30% случајева,

ради се о емоционално зрелим и стабилним малолетницима, уредног емоцио-

налног развоја који одговара његовом узрасту, а који је способан да успоставља

емотиван и коректан однос са члановима породице, као и адекватне емоционал-

не релације са члановима заједнице, има развијен осећај припадности, показује

емоционално аутентичну реакцију на дело, коју прате стид и кајање.
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У погледу способности малолетника да преузме одговорност за своје пона-

шање, само за њих 11 је процењено да ту способност поседују, док у 63.3% пос-

тоји извесно пребацивањеодговорности на неког другог. Тако је на пример у јед-

ном случају уочено јасно делегирање одговорности на оца, који је према мало-

летнику превише заштитнички настројен, односно на вршњаке у другом случају.

Више од половине малолетника има смањену способност уочавања узрочно-

последичних веза између својих поступака, нису критични у односу да властито

понашање и склони су да одговорност пребацују на другога или да минимизи-

рају непримереност властитог поступка, пропуштајући га кроз властити систем

моралних и друштвених вредности који још увек није јасно дефинисан нити

усаглашен са општеприхваћеним системом.

С тим у вези, 80% малолетника је признало кривично дело које им је став-

љено на терет и показали су кајање због тога, односно разумели су и прихватили

одговорност за учињено дело. Ипак, код одређеног броја малолетника није пос-

тојала јака жеља и воља да своје понашање промене у позитивном смислу, или

се стиче утисак да је била присутна тенденција за давањем социјално пожељних

одговора. Такође, поједини малолетници који су признали извршење дела и

показали кајање као разлоге за то су навели: превише слободног времена и

недостатак сопствених примања за задовољење потреба (куповина цигаретаа,

играње рулета); да их је неко други наговорио на извршење дела; извршење дела

виде као једини начин да задовоље базичне потребе у датом тренутку; своје

понашање правдају осећањем беса због тога што га је оставила девојка и да је

дело учинио под дејством алкохола; у време извршења под утицајем алкохола/

марихуане и да се тачно не сећа зашто је дело учинио – вербално изражава

жаљење због учињеног али делимично недостаје аутентична емоционална реак-

ција. С друге стране, 20% малолетника не признаје извршење кривичног дела –

њих шесторо разумеју шта су урадили, али не изражавају кајање, јер сматрају да

на то имају право, с обзиром на то да немају од чега да живе.
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2. Подаци који се односе на породицу

Породична средина, као примарни фактор социјализације, је важан фактор

малолетничке делинквенције, а полази се од тога да нарочит допринос појави и

развоју делинквенције у младих потиче од структуралних поремећаја (развод

родитеља, губитак или напуштање деце једног или оба родитеља, занемаривање

или социјално-патолошке појаве код родитеља).

Малолетници учиниоци у 53.4% случајева потичу из потпуне породице (16

случајева), док се у осталим случајевима ради о непотпуној примарној породи-

ци.

Малолетни учиниоци готово у половини случајева (тачније, 46.7%) потичу

из породица у којима родитељи живе у браку, док у два случаја родитељи живе

у ванбрачној заједници (што представља 6.7%). Из овога се може уочити да у

више од половине случајева (53.4%) малолетници живе у заједници са оба роди-
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теља. У десет случајева брак родитеља је разведен (33.3%), односно ванбрачна

заједница прекинута (6.7%), што значи да је у 40% случајева породица постала

непотпуна растајањем родитеља, а само у два случаја заједница је прекинута

смрћу једног од супружника.

У погледу броја деце у заједници, готово је једнак број заједница у којима

је малолетник једино дете (11, односно у 36.7% породица) и у којима је у зајед-

ници двоје деце (12, односно у  40% породица). Ни у једној од анализираних

породица нема троје деце, док је број породица у којима јевише од троје деце 7

(23.3%). У 83.3% породица деца су заједничка, док у 13.3% случајева поред

заједничке деце, у заједници живе и деца супружника из раније заједнице, док

само у једном случају породицу чине супружници без заједничке деце (деца

потичу из претходне заједнице једног од супружника).
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У погледу старања над малолетником, у 16 породица се о деци старају оба

родитеља, док се у случајевима непотпуне породице о деци стара само мајка у 4

случаја, отац у 3 случаја, други члан породице у 4 случаја (деда, јер отац ради у

иностранству, мајка живи у ванбрачној заједници; старији брат, јер су родитељи

болесни; ујак, јер су оба родитеља покојни; баба, јер оба родитеља живе у ино-

странству у другој ванбрачној заједници), односно нико од чланова породице у

3 случаја јер старалац нема капацитете за обављање родитељске дужности (отац

алкохоличар, мајка живи у ванбрачној заједници; дете је потпуно препуштено

себи, родитељи алкохоличари; родитељи имају 13 деце: отац више пута био у

затвору, мајка незаинтересована, у односу на поједину децу су потпуно лишени

родитељског права, а раније и осуђивани због занемаривања и злостављања

деце). У сва 4 случаја у којима се мајка стара о малолетнику, не постоји никакав

контакт са оцем, док су у обрнутој ситуацији односи са мајком нормални у два,

а непостојећи у једном случају (мајка живи у иностранству у новој ванбрачној

заједници у којој има дете).

У погледу односа у породици, у 73.3% случајева ради се о функционалној

породици са складним односима, а у 26.7% случајева малолетник потиче из

породице са поремећеним породичним односима (нестимулативно окружење,

оптерећено различитим  сукобима, тешким материјалним стањем и сниженим

родитељским потенцијалима, агресивно понашање праћено злоупотребом алко-

хола). Уколико се постави питање, да ли је породица од раније евидентирана као

породица са поремећеним односима у центру за социјални рад, добијају се исти

проценти – 8 породица је од раније познато центру због насиља у породици или

занемаривања и злостављања детета, док је 22 породице први пут у евиденцији

органа старатељства.
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У погледу постојања идентификационог модела, у више од половине слу-

чајева је утврђено да је ауторитет отац (17 случајева, што је 56-7%), мајка је одре-

ђена као ауторитет  у 4 случаја (13.3%), неки други члан породице у 2 случаја

(6.7%), док 7 малолетника не налази идентификационе моделе у породици.

Уколико се постави питање ко од родитеља има доминатну улогу у васпитању

деце, у 36.7% случајева учествују оба родитеља подједнако, исти је проценат

ситуација да је мајци препуштено васпитање (при чему је у 90.9% случајева опи-

сана као превише попустљива/немоћна), а отац је само у два случајева једини

који има васпитну улогу у породици (у једном случају мајка је преминула, у дру-

гом мајка живи у иностранству у другој ванбрачној заједници у којој има дете).

Уколико се испитује однос са стараоцима, односно да ли малолетник пош-

тује ауторитет и да ли је уз помоћ ауторитета стекао увид у инкриминисани дога-

ђај и у своје понашање у истом, 20 малолетника одговара потврдно (66.7%), док

остали одговарају да имају превелики страх од ауторитета.

Социолошки преглед, vol. L (2016), no. 1, стр. 59–89 

81



Што се тиче способности старалаца да одговоре на потребе малолетника,

према процени социјалног радника у 70% случајева (односно, у 21 породици, без

обзира да ли се ради о потпуној или непотпуној породици) полази се од тога да

старатељ на адекватан начин обавља старатељску дужност, те да има капацитет

да одговори на узрасно-развојне и васпитно-образовне захтеве малолетника. У

осталим случајевима, та способност стараоца је недовољна, па постоји потреба

му орган старатељства помогне у остваривању дужности старања над малолет-

ником.

Уколико се постави питања како стараоци оцењују понашање малолетника

у вези са извршењем кривичног дела, у 83.3% породица се не прихвата антисо-

цијално понашање, док се у пет случајева антисоцијално понашање толерише -

ради се о породицама у којима је неко од чланова био/јесте на издржавању казне

затвора. Како се у већини породица не прихвата антисоцијално понашање, пре-

тпоставка је да се уз појачан надзор старатеља малолетник може да функциони-

ше на друштвено прихватљив начин. 

Анализом података који се односе на имовинске прилике породице из које

малолетник потиче, свега две породице остварују својим радним ангажовањем

приходе веће од 40.000 динара, док су приходи породице нижи од тог износа у

93.3% случајева, од тога је егзистенцијално угрожено 12 породица и издржавају

се од примања социјалне помоћи. У погледу стамбених прилика породице, у

40% случајева величина простора у којој породица живи није одговарајућа

спрам потреба чланова породице, док су у 60% стамбени услови адекватни.

Половина малолетника живи у градској, а половина у сеоској средини.
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3. Подаци који се односе на интегрисаност у шире друштвено окружење

У погледу образовања и става према образовном процесу, постоји неколико

релевантних података.

Од 30 малолетника који су сви узраста у ком се похађа средња школа, њих

11 је прекинуло школовање, и то њих 89% пре уписа у средњу школу. Од 19

малолетника који похађају и даље школу (63.3%), 13 је у редовном образовном

систему, њих 10 са одређеним успехом, док код 9 малолетника постоје проблеми

(велики број изостанака, понављање године, проблеми у понашању).

Међутим, уколико се постави питање да ли малолетник тренутно има моти-

вацију за наставак школовања, потврдно је одговорило свега њих 12, образовна

и васпитна стимулација за наставак школовања постоји у истом броју (и то код

истих) малолетника (што представља само 40% малолетника), што значи да у

чак 60% случајева изостаје подршка породице за наставак школовања. Осим

тога, свега њих 11 има просоцијалне планове за будућност (да што пре почну да

раде), док остали „не знају шта би радили у животу“.

Што се тиче начина на који проводе време, осим школских обавеза, од 30

малолетника, за 12 је утврђено да имају развијене радне навике (половина „више

воли да ради, него да учи“), као и додатне обавезе у домаћинству, док 60% нема
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нити радне навике нити одговорност у домаћинству. Свега 7 малолетника има

структуирано слободно време (бави се спортом, храни голубове, помаже око

одржавања домаћинства), док 76.7% нема структуирано слободно време (излази

свако вече; нема хоби, не дружи се ни са ким; игра игрице на Интернету или у

играоници; не бави се спортом; престао је да се бави спортомуслед повреде или

немотивисаности). 

Уколико се посматра однос са вршњацима, уочава се да је њих 8 на норма-

лан начин интегрисано у вршњачку групу. Код 14 малолетника приметан преве-

лики утицај вршњака – такав малолетник склон је приклањању вршњачкој групи

са антисоцијалним понашањем, те подлегању притиску вршњака, исхитреним

поступцима услед потребе за прихватањем и жеље да се „покаже“ пред другима

(46.7%). За осам малолетника је оцењено да су неуклопљени у вршачку групу,

да их се вршњаци клоне и имају страх од њих.

У погледу интегисаности у ширу друштвену заједницу, 60% малолетника

је добро уклопљено у социјално окружење и миље из ког потиче, и тај број се

поклапа са бројем малолетника који немају структуирано антисоцијално пона-

шање, а код 12 малолетника уочене су сметње током досадашњег развоја, као и

поремећаји у понашању (у смислу структуираног антисоцијалног понашања).

Од 30 малолетника, 16 показује склоност ка проблематичном понашању, које се

испољава кроз лутање/скитњу; бежање са часова; свакодневно излажење, коцка-

ње, изнуђивање новца од вршњака; насилничко понашање; вршење кривичних

дела/прекршаја; агресивно реактивно понашање деце са поремећеним односима

оптерећено агресивним понашањем и злоупотребом алкохола једног од родите-

ља). Тај број се поклапа са бројем (и ради се о истим лицима) која су од раније

евидентирана као учиниоци кривичних дела (њих 53.3%). Код 14 малолетника,

не постоје склоност ка проблематичном понашању, и то су она лица која се прва

пут терете за кривична дела.

И поред чињеница да су више од половине малолетника одраније евиден-

тирани као извршиоци кривичнихдела, важна помена је процена могућег реци-
дивизма као својеврсне социјалне прогнозе, а која је извршена у сваком конкрет-
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ном случају на основу анализе личности малолетника и његовог досадашњег

понашања, те способности стараоца да позитивно утичу на његово понашање.

Наиме, код њих 17 (56.7%) не постоји ризик рецидивизма, док у погледу 13

малолетника постоји опасност да поново изврши кривично дело, нарочито

имајући у виду да су од раније познати органу старатељства и да су већ регист-

ровани као учиниоци кривичних дела и/или прекршаја.

Закључна разматрања

Имајући у виду полазне чињенице и правила кривичноправне реакције

друштва на криминалитет малолетника код нас, као и емпиријско истраживање

25 насумично изабраних случајева у периоду од 2010-2015. године, узимајући у

обзир факторе малолетничке делинквенције, могу се извести следећи закључци:

– Малолетни учиниоци у више од половине случајева потичу из потпуне

породице, коју карактеришу функционални односи и постојање адекват-

ног родитељског ауторитета (родитељи представљају адекватне моделе

понашања), у којој родитељи у оквиру својих могућности брину о својој

деци на адекватан начин, добро функционишу у својој партнерској и

родитељској улози, имају сличан васпитни стил (при чему доминира

демократски васпитни стил и лако постижу договор око васпитних зах-

тева) и неприхвата се антисоцијално понашање. Ипак, А) У једном слу-

чају потпуне и функционалне породице, породиц је слабије интегрисана

у друштвену заједницу због заштитничког става нереалног сагледавања

и поступања у односу на испољено понашање малолетника јер се у про-

шлости породица од стране одређених суграђана и институција у локал-

ној заједници породица сусретала са неодобравањем и неприхватањем;

Б) био је „само у лошем друштву“ (изражена потреба да буде лојалан

својој вршњачкој групи, што га омета у постизању увида у неадекват-

ност одређених начина реаговања) у шест случајева – не проводи струк-

туирано слободновреме, нема хоби, не бави се спортом); В) у три слу-

чаја, извршењу кривичног дела је допринело постојање ЛМНР у комби-

нацији са утицајем вршњака који показују антисоцијално понашање; Г)

у једном случају, изузетно материјално угрожена породица, руковођен

жељом да помогне породици; Д) кривично дело против безбедности

саобраћаја у четири случаја;  Ђ) кривично дело фалсификовање исправе

малолетник је извршио куповином фалсификоване маркице за превоз

ђака, при томе није посумњао да купује фалсификат, а то је учинио да не

би чекао у реду за куповину; Е) оштећење туђе ствари (каменом гађао

вагон воза, сломио стакло, затим поломио полубранике на пружном пре-

лазу) као последица досаде – очигледно му фали друштво вршњака у
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малој сеоској средини, као и окупационе активности према личним афи-

нитетима.

– Дакле, у највећем броју случајева, ради се о породици (потпуној или

непотпуној) која је функционална, у којој се примењује демократски

васпитни стил уз постављање флексибилних али довољно јасних грани-

ца и вођства. Старалац/стараоци поседују задовољавајући увид и кон-

тролу, каналисање понашања, а фокус ангажовања није у већини слу-

чајева на образовном постигнућу, но, што је такође значајно, ка постиза-

њу самосталности и усвајања традиционалног морално-вредносногсис-

тема. Како стараоци поседују добре васпитне компетенције, породица

представља довољно стабилно социо-емоционално упориште.

– Интересантно је запажање водитеља случајева у свим овим ситуацијама

да је након инкриминишућег догађаја, малолетник поправио своје пона-

шање, ретко излази напоље, време проводи у кући са родитељима или

учећи. Процењује се да малолетници у окружењу потпуне и функцио-

налне породице поседују добар корективни потенцијал да своје понаша-

ње у будућности поправи, а имајући у виду блиске односе са члановима

породице, спремност на сарадњу у раду са социјалним радником, те

спремност да сноси последице својих поступака и да учи на својим

грешкама, утврђено је да не постоји велика могућност рецидива антисо-

цијалног понашања.

– У погледу личности ради се о лицу просечних интелектуалних предис-

позиција, претежно екстровертно оријентисан, бројних развијених

вршњачких и уопште социјалних вештина реакција, привржен примар-

ној породици и дубоко укорењен у социјално окружење. Карактеришу га

склоност ка учешћу у неусмереним и бесциљним активностима, импул-

сивност непреузимање одговорности за своје поступке. Интересовања и

склоности су типичне, а ниво социјално-емоционалне зрелости углав-

ном одговора старосној доби и развојном периоду у ком се налази. Ниво

интериоризованости породичног морално-вредносног система усклађе-

ног са опште прихваћеним и законским нормама је коректан. Опште раз-

војне потребе су типичне за адолесценцију. Ипак, доминира појачана

потреба за вршњачком афирмацијом, интензивним социјалним контак-

тима и интеракцијама, забавом, већим степеном аутономије. Код већине

малолетника кривично дело је последица попуштања моралних назора у

провокативној ситуацији групног притиска услед снажне потребе за

афирмацијом пред вршњацима, те олаког држања да неће наступити

последице.
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– Као важан фактор делинквенције у први план би се могло истаћи сиро-

маштво. Наиме, ако се посматрају имовинске прилике породица из којих

потичу малолетни учиниоци кривичних дела, уочава се да велика већина

(чак 93.3%) остварују приходе мање од 40.000 динара месечно за све чла-

нове породице, што је далеко мање од просечне зараде по запосленог у

Србији

22

. Као јасан показатељ сиромаштва као фактора је највећа заступ-

љеност управо кривичних дела против имовине.

Уз ограду да је узорак емпиријског истраживања мали, да се приметити неко-

лико занимљивих чињеница, од којих је најзначајанија да је преко 60% малолетних

делинквената пореклом из функционалних породица, макар и непотпуних поро-

дица.

Психолошке теорије у овом истраживању тешко могу да нађу подршку –

највећи број малолетника се не истиче по типичним психолошким факторима кри-

миналитета. Већина је просечно интелигенције, нема нити много високо интели-

гентних, нити испод просека.Такође, нема значајног броја малолетника са заоста-

лим психичким развојем, нити са посебним заједничким особинама психе, које су

обично означене као криминогени фактору у психолошким теоријама  (емотивна

нестабилност, фрустрације итд). О томе говори да је већина малолетника прилаго-

ђена социјалним условима, тј. социјално су адаптирани, јер већина прихвата одго-

ворност за оно што су урадили и у истраживачком узорку не доминирају изразито

емотивно неуравнотежени. 

По свему судећи, ово истраживање показује више чињеница које иду у прилог

социолошких теорија о факторима малолетничких делинквенције него психолош-

ких. На првом месту, већина малолетника је из сиромашних породица, са чиме

кореспондира структура извршених  кривичних дела. Иако функционалне, поро-

дице из којих потичу не успевају малолетнике да заинтересују за образовање - зна-

чајан број малолетника је прекинуо школовање и нема мотивацију за наставак

образовног процеса нити просоцијалне идеје о својој будућности. Већина проводи

неструктуриано слободно време, без занимација, хобија, спортских или других

активности. Такође, значајна већина је учинила кривично дело под утицајем жеље

да се афирмишу у вршњачкој групи с којом проводе неструктуирано време, што

говори у прилог једне од варијанти социолошких теорија, тј. теорије субкултуре.

Коначан закључак јесте, узограду да је узорак емпиријског истраживања

релативно мали, да се бољи резултати на плану разобличавања малолетничке

делинквенције у нашој средини могу добити уколико полазне хипотезе будућих

истраживања буду кренуле са становишта социолошких теорија о факторима

малолетничке делинквенције.
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FACTORS OF JUVENILE CRIME
Significant external factors and their practical implications 
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Summary:The behavior of juveniles, particularly the unauthorized one, is always in the
focus of scientific, professional and general public interests because it is an indicator of perfor-
mance of measures by which a society takes care of the young. Though the negative part of soci-
al reality, juvenile crime deserves special attention because the return of the minor to the "right
path" of allowed and expected behavior is prior and responsible task of every society. Category
of minors consists of persons with special psycho-physical structure with respect to the level of
development, which are extremely sensitive, with intense emotional processes, and exposed to
the influence of numerous factors, some of which can contribute to their eventual socially unac-
ceptable behavior. Starting from the basic issues related to juvenile crime, and through analysis
of the results of empirical research, the authors have carried out certain conclusions about the
etiology of juvenile crime and the factors that contribute to this negative social phenomenon.
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