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Апстракт: У доба Рима малолетници до седам година (infantes) били су кри-
вично неодговорни, док су од седам до десет и по година (infantiae proximus) и 
од десет и по до четрнаест година (пубертати проxимус) могли да буду кажњени 
само изузетно и то блажим казнама, ако су били способни за кривичну мисао (doli 
capaces), па је у том случају мисао допуњавала узраст (malitia supplet aetatem). Раз-
војем кривичног законодавства, граница пунолетства је повећана на шеснаест го-
дина, да би од значаја била душевна развијеност малолетника, која се манифесто-
вала преко такозваног разбора, као једног од облика урачунљивости услед којег 
је малолетник могао да схвати значај свога дела и да управља својим поступцима. 
Све ово је утицало да кривично законодавство у Републици Србији промени свој 
однос према малолетницима, дајући им посебан третман у односу на пунолетна 
лица. Тежња је била да се не омета правилан развој малолетника и да се његов 
психофизички развој усмерава заштитно-васпитним приступом. 

Кључне речи: малолетник, кривично законодавство, казна, васпитна мера.

1. УВОД

Основни предмет анализе у раду је историја уређења малолетничке 
делинквенције у кривичном законодавству Републике Србије. Временско 
одређење предмета анализе захвата период од три века – деветнаести, дваде-
сети и двадесет први век. Просторно, предмет анализе обухвата територију 
некадашње Краљевине и садашње Републике Србије. Дисциплинарно, пред-
мет анализе је интердисциплинаран и спада у поље друштвено-хуманистичких 
наука, научне области политичко-правних и социјално-психолошких наука,  
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уже научне области кривично правних и социолошко-криминолошких наука 
и тежишно научне дисциплине: материјалног, процесног и извршног кри-
вичног права, криминалистике и социјалног рада.

Циљ истраживања у овом раду је дескрипција, класификација и научно 
објашњење третмана малолетника у кривичном материјалном, процесном и 
извршном законодавству, те посебним законима и правилницима о посту-
пању органа откривања према малолетним лицима у Србији.

У научноистраживачком раду примењени су упоредно-правни метод, 
историјски метод и метод анализе садржаја докумената (Даниловић 2015). 
У анализи докумената примењена је техника квалитативне анализе садржаја, 
са посебно израђеним инструментима за провођење ове анализе – кодексом 
појмова и шифара и стационарним евиденционим обрасцем (Даниловић 
2015: 67–69). Основна јединица анализе били су малолетници у кривичном 
законодавству Републике Србије. Попуњавање евиденционог обрасца вр-
шено је у моменту анализе садржаја сваког документа посебно (Даниловић 
2004). Основни извори из којих су преузети подаци су постојеће научне 
базе података, пре свега, кривични законици и други закони, као и докумен-
та тужилаштва, суда, полиције и других органа у Србији, у којима је пропи-
сано поступање државних органа према малолетним лицима. 

Због обимности и сложености предмета истраживања, те његове проме-
нљивости кроз историјске периоде посматрања, у уводу рада понудили смо 
дефиниције основних категоријалних појмова коришћених у раду: 

Под малолетним учиниоцем у овом раду подразумева се лице које има 
навршених 14, а није навршило 18 година живота. 

Млађи малолетник је лице које је у време извршења кривичног дела на-
вршило четрнаест, а није навршило шеснаест година. Млађем малолетнику 
могу се изрећи само васпитне мере. Старији малолетник је лице које је у вре-
ме извршења кривичног дела навршило шеснаест, а није навршило осамнае-
ст година. Старијем малолетнику могу се изрећи васпитне мере, а изузетно 
може се изрећи и казна малолетничког затвора. Лице које у време извршења 
кривичног дела није навршило четрнаест година није кривично одговорно, 
тј. не могу му се изрећи кривичне санкције ни применити друге мере. 

Пријављеним малолетним лицем сматра се малолетник према коме 
поступак по кривичној пријави није покренут (пријава одбачена), према 
коме је припремни поступак обустављен или је поднет предлог већу за ма-
лолетнике за изрицање казне или васпитне мере. 

Оптужено малолетно лице је малолетник према коме је поднет предлог 
већу за малолетнике за изрицање казне, односно васпитне мере, те је посту-
пак пред већем завршен одлуком којом је: обустављен поступак пред већем, 
изречена мера безбедности без изрицања казне или донета одлука о изри-
цању казне малолетничког затвора или васпитне мере. 
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Осуђено малолетно лице је малолетни учинилац кривичног дела према 
коме је одлуком суда изречена санкција – малолетнички затвор или васпитна 
мера. Малолетницима за учињена кривична дела могу се изрећи кривичне 
санкције: васпитне мере и казна малолетничког затвора. Васпитне мере су: 
(1) мере упозорења и усмеравања (пре доношења Закона то су биле дис-
циплинске мере): судски укор и посебне обавезе; (2) мере појачаног над-
зора: појачан надзор од стране родитеља, усвојиоца или стараоца; појачан 
надзор у другој породици; појачан надзор од стране органа старатељства; 
појачан надзор уз дневни боравак у одговарајућој установи за васпитавање и 
образовање малолетника; посебне обавезе уз меру појачаног надзора; (3) за-
водске мере: упућивање у васпитну установу; упућивање у васпитно-поправни 
дом; упућивање у посебну установу за лечење и оспособљавање. 

Казна малолетничког затвора је посебна врста казне која се изриче 
само старијем малолетнику који је учинио кривично дело за које је законом 
прописана казна затвора тежа од пет година, и ако због природе и тежине 
кривичног дела не би било оправдано изрећи васпитну меру. Малолетнички 
затвор не може бити краћи од шест месеци ни дужи од пет година, а изри-
че се на пуне године и месеце. За кривично дело за које је прописана казна 
затвора двадесет година, или тежа казна, или у случају стицаја најмање два 
кривична дела за које је прописана казна затвора тежа од десет година, ма-
лолетнички затвор се може изрећи у трајању од десет година. 

Под појмом родитељи малолетника подразумевају се родитељи мало-
летника рођеног у браку или ван брака, затим родитељ који родитељско 
право остварује на основу позакоњења или усвојења, према својству у време 
извршења кривичног дела. 

2. КРИВИЧНО ПРАВНО УРЕЂЕЊЕ МАЛОЛЕТНИЧКЕ  
ДЕЛИНКВЕНЦИЈЕ У КРАЉЕВИНИ СРБИЈИ

Карактеристика овог периода заснивала се на становишту да је крими-
налитет малолетника био последица погрешног или занемареног васпитања. 
У том смислу правна теорија је заступала становиште да би према малолет-
ним делинквентима требало примењивати блаже казне у односу на пунолетна  
лица, односно, да приоритет треба дати васпитним мерама којима ће се ути-
цати на поправљање малолетника. Да ли је и у којој мери оваква тежња има-
ла своје утемељење у кривичном законодавству, покушаћемо да прикажемо 
дескрипцијом појединих одредби Криминалног (Казнителног) законика из 
1860. године, који је донео Милош Обреновић Први у сагласју са Советом, 
који је, како је у изворном документу наведено: „Определио Закон којим се 
уводи у живот Криминални (Казнителни) Законик за Књажество Србију“ 
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(према Криминални казнителни законик 1908). Одредбама овог Закона 
које се односе на кажњавање злочина, преступа и иступа, прописано је да 
се мушка малолетна лица и жене не могу окивати. Наиме, за извршен злочин, 
извршилац се могао осудити на казну робије, која представља другу казну 
по тежини, која не може бити дужа од двадесет година нити краћа од две 
године, која се извршава са оковима или без окова, у зависности од судског 
нахођења, односно судске процене. Кривац је осуђиван на робију са оковима 
ако је извршио кривично дело разбојништво, паљевине, хајдуковање, убист-
во без предумишљаја, опасну крађу или јатаковање, или друго кривично 
дело за које је прописана смртна казна. Дакле, ако је казна робије изречена 
према малолетном лицу, онда се није могла извршити коришћењем окова. 
Казну робије малолетна лица су извршавала у посебном заводу, одвојено од 
осталих осуђеника (Живановић 1921: 324). 

Одредбама члана 55 овог Закона, које се односе на такозване извиња-
вајуће околности и околности које умањују казну, било је прописано да деца 
која нису навршила дванаест година нису могла бити осуђена за злочине и 
преступе које су учинили, већ се предају родитељима или туторима (ста-
ратељима) да их они казне. У случајевима када се као учиниоци појављују 
недорасла лица која имају навршених дванаест година а немају навршених 
шеснаест, и када се докаже да су злочин или преступ починила без разбора, 
таква лица такође нису могла да буду осуђена. Међутим, ако се докаже да 
су злочине или преступе починила без разбора али из лоших навика, онда 
су упућивана на такозвано поправљање, које је могло трајати до навршене 
осамнаесте године живота (чл. 56). Против лица која су навршила дванаест 
година живота, а нису навршила шеснаест, за која се докаже да су починила 
злочин са разбором, за који је законом била прописана смртна казна или 
робија, изрицана је казна затвора од једне до десет година, док је за извр-
шен преступ са разбором изрицана казна која је била највише до половине 
казне на коју би били осуђени да су старији од шеснаест година, а у изузет-
ним случајевима и на мању казну, ако такву казну по нечему заслужују. Ова 
лица ни у ком случају нису могла бити осуђена на казну губитка грађанске 
части. Лица која су навршила шеснаест година живота а нису навршила 
двадесет једну годину, могла су да буду осуђена највише на две трећине оне 
казне коју закон прописује за учињено дело, а када за то дело закон пропи-
сује смртну казну, онда су могла да буду осуђена на робију или заточење у 
трајању од најмање десет до највише двадесет година. Она такође ни у ком 
случају нису могла бити осуђена на казну губитка грађанске части, и друге 
губитке као што су: право на државна, црквена, општинска или друга јавна 
и почасна звања, као и право на све оне народне службе за које се траже 
поштена људска имена, право на чинове, титуле и достојанства, као и право 
на помоћ државе. 
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Што се тиче кривичног поступка према малолетницима, одредбама За-
коника о судском кривичном поступку, за Краљевину Србију био је пропи-
сан поступак против млађих малолетника, којима је придаван посебан зна-
чај, позивајући се на новелиране кривичне законике и кривичне поступке, 
који су представљали посебан напредак у поступку према малолетницима. 
Наиме, за децу до четрнаест година нису вођени кривични поступци, из 
разлога што ова категорија преступника није спадала у домен кривичних 
судова, већ старатељских органа (Доленц 1933: 343–354). За млађе мало-
летнике (од петнаест до седамнаест година живота) који су учинили кри-
вично дело, била је прописана нарочита врста поступка, која је била при-
лагођена значају њихове одговорности, уважавајући штетност утицаја 
критичног старосног доба, на које веома често домаће васпитање и школа 
не утичу довољно. Поступак против старијих малолетника (од осамнаесте 
до двадесет прве године живота), био је у надлежности кривичног суда који 
је водио општи кривични поступак против пунолетних лица. Основна раз-
лика између поступка према млађим малолетним лицима и општег поступка 
према пунолетним лицима јесте у следећем: а) за поступак према млађим 
малолетницима били су основани посебни органи, и то: 1. посебна врста 
редовног кривичног суда, под називом Суд за млађе малолетнике, чија се 
специфичност огледала у саставу суда и поступку (био је основан у сваком 
окружном суду, а у среском суду по процени министра правде), и 2. посебно 
државно тужилаштво; б) судијама који су водили поступак према млађим 
малолетницима помоћ су пружали јавни органи и поузданици које је суд 
могао користити за одређене извиђајне радње (Марковић 1937: 569) као 
помоћне органе,1 с циљем да суд оствари ratio legis применом прописа о од-
говорности малолетника; в) млађи малолетник против кога је био покренут 
кривични поступак, морао је имати браниоца; г) у току вођења поступка, 
начело легалитета је давало предност начелу опортунитета, д) оптужење се 
односило само на теже случајеве; ђ) током усменог претреса јавност је била 
искључена; е) одржавање и окончање усменог претреса било је условљено 
формалном оптужницом, и обавезним присуством млађег малолетника.

Покретање кривичног поступка против млађег малолетника вршено је 
на начин који важи за старије малолетнике и пунолетна лица, а поступак је 
потом преузимао и водио судија за млађе малолетнике. Током поступка, када 
би државни тужилац за млађе малолетнике проценио да се млађи малолетник  

1 Јавни органи подразумевали су под тим свештенике, учитеље и друге јавне личности 
које могу да пруже целисходну помоћ, док је појам поузданик (у Америци познат као 
probation officers) подразумевао приватна поштена и поуздана лица која су се бавила 
васпитањем и збрињавањем малолетника, који су могли да пруже гаранције да ће саве-
том и патронажом помоћи млађем малолетнику у правилном развоју. Поузданике је 
иначе, по својој процени, бирао и постављао судија за млађе малолетнике, који су се 
заклињали да ће млађе малолетнике надзирати и о томе обавештавати суд. 
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не може сматрати у толикој мери зрелим да је могао да схвати значај свога 
дела и да је могао управљати својим поступцима, имао је право да поднесе 
предлог да се према млађем малолетнику примени одређена васпитна мера, 
или да се изјасни да по његовој процени нема основа да се поступак проду-
жи. Судија за млађе малолетнике могао је, уважавајући ову чињеницу, након 
одржаног рочишта, да донесе решење које садржи једну од следећих одлу-
ка: а) да у потпуности обустави кривични поступак, ако је утврдио да се у 
конкретном случају ради о незнатном кривичном делу, те да из тог разлога, 
уважавајући предлог државног тужиоца и руководећи се начелом опорту-
нитета, нема основа за продужење поступка; б) да се према млађем мало-
летнику примени кућно кажњавање, кажњавање од стране школе ако похађа 
школу, односно кажњавање од стране завода за васпитање ако је већ смеш-
тен у заводу; ц) да се млађем малолетнику изрекне укор као васпитна мера, 
која је могла бити изречена ако се у конкретном случају ради о незнатном 
кривичном делу или је кривично дело последица непромишљености или ла-
коверности млађег малолетника; д) да се над млађим малолетником успоста-
ви непрекидан надзор од стране законског заступника или поузданика; е) 
да се млађи малолетник преда адекватној породици или приватном заводу 
за васпитање, само у случају ако је судија за млађе маолетнике проценио да 
је млађи малолетник напуштен, односно, да ће средина у којој живи утицати 
на његов негативан развој. 

3. МАЛОЛЕТНИЦИ У КРИВИЧНОМ ЗАКОНОДАВСТВУ  
СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕДЕРАТИВНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ  

У ДВАДЕСЕТОМ ВЕКУ

Период прве половине XX века карактеришу савремене тенденције 
криминалне политике у области сузбијања криминалитета, са посебним 
акцентом на криминалитет малолетника, и тежњом да се укаже на неоп-
ходност одређених промена у малолетничком правосуђу, које садрже не-
колико предлога: а) повећање старосне границе за кривично неодговорне 
малолетнике; б) оснивање поправних завода за кривично неодговорне ма-
лолетнике у које би се упућивали малолетници без родитеља или стара-
теља, односно малолетници чији родитељи или старатељи не дају довољно 
аргумената да ће се старати за њихово поправљање; ц) да се за малолетни-
ке који су осуђени на казне лишавања слободе изграде посебни заводи, у 
којима ће они бити одвојени од осталих осуђеника, са посебном пажњом 
усмереном на њихово поправљање и преваспитање и правилно припре-
мање за живот на слободи; д) да се брига о малолетницима настави и на-
кон изласка из завода. 
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Почетак нормативног регулисања кривичног законодавства у двадесе-
том веку обележен је доношењем Кривичног законика – општи део из 1947. 
године, који је проглашен 29. новембра 1947, ступио на снагу 04. фебруара 
1948 (Службени лист ФНРЈ 1947: 106). Овим закоником, кривично законо-
давство имало је задатак да одређивањем кривичних дела и прописивањем 
казни, васпитно-поправних и здравствено-заштитних мера, које се при-
мењују у законом прописаном кривичном поступку, штити од друштвено 
опасних дела народну државу, њен правни поредак, њену социјалистичку 
изградњу и личност и права њеног грађанина. Одредбама овог Кривичног 
законика које се односе на кривичну одговорност малолетника, прописано 
је да је малолетник за учињено кривично дело могао бити кривично одгово-
ран само ако је у време извршења кривичног дела навршио четрнаест година 
живота. У случајевима када овај основ није испуњен, малолетни учинилац 
кривичног дела предаје се родитељима или органу старатељства ради при-
мене васпитних мера, или се упућује у завод за васпитање. Малолетни учи-
нилац кривичног дела, који због душевне неразвијености у време извршења 
кривичног дела није био свестан значаја свога дела и није могао да управља 
својим поступцима, није био кривично одговоран, и према њему су могле 
да се примене само васпитно-поправне мере. Надаље је одредбама о кри-
вичној одговорности прописано да је малолетник кривично одговоран ако 
је у време извршења кривичног дела био старији од четрнаест година и био 
тако душевно развијен да је могао да схвати значај свога дела и да управља 
својим поступцима. Према кривично одговорном малолетнику суд је био 
ограничен код изрицања казне у томе што му није могао изрећи смртну каз-
ну и казну лишења слободе са принудним радом у доживотном трајању, као 
и казну губитка грађанских права, осим родитељског права2. Суд је прили-
ком одмеравања казне малолетном учиниоцу кривичног дела узимао у обзир 
степен његове душевне развијености. Према малолетнику који је у време из-
вршења кривичног дела имао навршених четрнаест, а није имао навршених 
шеснаест година живота, суд је могао да изрекне само васпитно-поправне 
мере, ценећи да, с обзиром на његова лична својства и околности учињеног 
кривичног дела, те у интересу његовог преваспитавања и поправљања, није 
потребно изрицати казну. 

Што се тиче васпитно-поправних мера које су се могле применити 
према малолетнику, Закоником је прописано да се оне примењују према 
малолетнику у случајевима када он према закону није кривично одговоран  

2 Кривични законик је иначе прописивао следеће врсте казни: а) смртна казна; б) ли-
шење слободе са принудним радом; в) лишење слободе; г) поправни рад; д) губитак 
држављанства; ђ) конфискација имовине; е) губитак грађанских права; ж) губитак 
чина; з) забрана бављења одређеним занимањем; и) протеривање; ј) новчана казна;  
к) поправљање штете (чл. 28. Законика).
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(душевна неразвијеност која за последицу има немогућност да схвати зна-
чај свога дела и да управља својим поступцима), или када суд у спроведеном 
поступку нађе да нема места изрицању казне. Сврха васпитно-поправних 
мера јесте да се малолетник који је учинио кривично дело преваспита и 
правилно усмери путем појачаног надзора, да промени средину у којој је 
до тада живео, да стекне навике друштвено корисног рада, или да се превас-
пита путем принудно-поправних мера. У зависности од узраста малолетни-
ка, његових личних својстава, као и околности извршеног кривичног дела, 
суд је могао да изрекне следеће васпитно-поправне мере: а) предавање 
родитељима или стараоцу, са обавезом да над њим воде појачани надзор,  
б) упућивање у васпитну установу; в) смештај у васпитно-поправни дом; 
г) и упућивање у медицинско-поправни дом. У случајевима када суд одлучи 
да малолетника преда родитељима или стараоцу3, они имају обавезу да над 
малолетником врше појачани надзор и да му обезбеде школовање и васпи-
тање. Суд је могао малолетника да упути у васпитну установу у случајевима 
када процени да је то у интересу његовог васпитања, или када родитељи 
или старалац нису у могућности да обезбеде његово васпитање и школо-
вање. Смештај у васпитно-поправни дом суд је могао одредити само ако, с 
обзиром на учињено кривично дело и особине малолетника, процени да је 
потребно ради његовог преваспитања да примени посебне поправне мере. 
Малолетник борави у васпитно-поправном дому све док својим радом и 
владањем не докаже да се поправио и да се може отпустити, а то је најмање 
годину дана, а најдуже до навршене осамнаесте године живота. Овим зако-
ником такође је било прописано да у случајевима када здравствено стање 
малолетника захтева лечење уз медицински третман, нарочито ако је мало-
летник душевно болестан, малоуман, слеп или глув, суд га је могао упутити 
у медицинско-поправни дом. Суд је био овлашћен да било коју изречену 
васпитно-поправну меру за време примене измени и да одреди другу вас-
питно-поправну меру у оквиру законских граница, ако би се њеном приме-
ном постигла боља васпитно-поправна сврха у односу на меру која је била 
претходно изречена. Када суд изрекне васпитно-поправну меру према ма-
лолетнику, та чињеница не утиче на промену његовог кривичноправног 
својства, што значи да се малолетник и даље сматра неосуђиваним лицем, 
односно, изречена васпитно-поправна мера не производи никакве правне 
последице. Иначе, одредбе овог Законика примењиване су на кривична 
дела која су учињена после 01. априла 1941. године, по којима правноснаж-
на пресуда још увек није донета. 

3 Одредбама чл. 126. Породичног закона прописано је да се за старатеља поставља лице 
које има лична својства и способности потребне за обављење дужности старатеља, а 
пристало је да буде старатељ. За старатеља се првенствено поставља супружник, сро-
дник или хранитељ штићеника, осим ако интерес штићеника не налаже другачије. 
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Кривични поступак према малолетницима био је прописан одредбама 
Закона о кривичном поступку, који је Президијум Народне скупштине до-
нео 29. септембра 1948. године (Службени лист ФНРЈ 1948: 97). Поступак 
против малолетника спадао је у нарочите врсте поступка против окривље-
них малолетника који су навршили четрнаест година живота. У току поступка 
који је био хитне природе, утврђиване су године старости малолетника, оце-
на његове душевне развијености, околности под којима је кривично дело 
извршено и прилике у којима малолетник живи. С циљем утврђивања ових 
околности, суд је био овлашћен да саслуша родитеље окривљеног малолет-
ника, његовог стараоца и по потреби прибави извештај органа старатељства, 
васпитне или васпитно-поправне установе у које је малолетник био смештен. 
Ако би суд у току поступка проценио да је за малолетника опасно да и даље 
остане у средини у којој живи, споразумом са органом старатељства могао је 
да одреди одговарајуће привремене мере заштите, старања и смештаја, док је 
у случају неопходности одређивања притвора или истражног затвора према 
малолетнику било прописано да ће малолетник такву меру издржавати од-
војено од пунолетних лица. Малолетнику се није могло судити у одсуству; 
на главном претресу је увек била искључена јавност, док је јавност приликом 
објављивања пресуде била искључена ако суд процени да би то штетно ути-
цало на даљи живот малолетника. У зависности од врсте изречене санкције, 
биле су различите и врсте судских одлука, односно, ако би суд изрекао вас-
питну меру изрекао би је у форми решења, док би пресуду доносио у слу-
чајевима када против малолетника изриче казну или га ослобађа од казне, 
односно, ослобађа од оптужбе или оптужбу одбија. 

Извршење кривичних санкција према малолетницима било је прописано 
одредбама Закона о извршењу казни (Службени лист ФНРЈ 1948: 92), који је 
Президијум Народне скупштине, донео 29. септембра 1948. године. У опш-
тим одредбама, које се односе на врсте казнено-поправних установа, било је 
прописано да у казнено-поправне установе спадају: а) казнено-поправни до-
мови; б) поправни домови за осуђене малолетнике; ц) заштитни дом за осуђе-
не породиље; д) и затвори. Осуђени малолетници су казну лишавања слободе 
са принудним радом и казну лишавања слободе без принудног рада извршава-
ли у поправним домовима за малолетнике, на начин који је налагао да је избор 
посла који ће обављати одређиван на основу њихове физичке способности, 
особина и склоности за одређену врсту посла, док је радно време одређивано 
у складу са њиховим потребама за школовање, односно, опште образовање и 
стручно оспособљавање. Законом је било прописано да се у поправним до-
мовима за малолетнике оснивају државна индустријска и занатска предузећа 
у којима би се осуђени малолетници оспособљавали за разна занимања, пре-
ма својим склоностима и физичким способностима, као и школе за стицање 
општег образовања, које су биле у истом рангу таквих школа у земљи. 
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Закон о извршењу казни у свом ИВ делу прописивао је одредбе о из-
вршењу казни, васпитно-поправних мера и мера безбедности према малолет-
ницима. Овим одредбама су биле прописане три врсте установа у које су 
малолетници упућивани ради издржавања санкције. Установе су рангиране 
у зависности од врсте и тежине кривичног дела и својства малолетника, од-
носно његовог узраста и степена његове душевне развијености, а то су: 1) 
Казнено-поправни домови за малолетнике, у које су упућивани малолетници 
осуђени на казну строгог затвора или казну затвора у трајању преко три ме-
сеца, у којима су остајали и после навршене осамнаесте године, ако још нису 
завршили започето оспособљавање за одређено занимање или неку другу 
врсту стручне обуке. Поред услова за стучно оспособљавање и похађање 
школе, осуђени малолетници су имали радно време које је било краће од 
радног времена пунолетних осуђеника, у које се урачунавало и време про-
ведено у школи. Казнено-поправним домом за малолетнике руководио је 
управник, који се старао о извршавању мере. Надзор над малолетником за 
време издржавања казне вршио је васпитач, док је ближе одредбе о кућном 
реду прописивао Министар унутрашњих послова. Управник је имао овла-
шћења да осуђеном малолетнику одобри одсуство најдуже до четрнаест 
дана, ради посете родитељима или блиским сродницима. Оно што је специ-
фично јесте то, да су малолетници који су били осуђени на казну затвора до 
три месеца, казну извршавали у затвору (не у казнено-поправном дому за 
малолетнике), одвојено од одраслих осуђеника. Радили су послове који су 
били одговарајући њиховом узрасту и физичким способностима, а дневно 
радно време је могло трајати најдуже шест сати. За време издржавања каз-
не строгог затвора и затвора, према осуђеним малолетницима нису могле 
бити примењене одређене дисциплинске мере, које су иначе прописане за 
пунолетна лица, а то су: двочасовно продужење радног времена у трајању 
од три до тридесет дана и упућивање на тежи рад у трајању до четрнаест 
дана, док је дисциплинска мера усамљења до четрнаест дана према мало-
летницима могла бити примењена најдуже до седам дана; 2) Васпитно-по-
правни домови за малолетнике, предвиђени за малолетнике према којима је 
суд изрекао васпитно-поправну меру упућивања у васпитно-поправни дом. 
Закон је прописивао посебне васпитно-поправне домове за мушка и женска 
лица, а у случају да посебних установа није било, малолетници су упућива-
ни у исти васпитно-поправни дом, али физички одвојени једни од других. 
Упућивање малолетника у васпитно-поправни дом било је у надлежности 
повереништва унутрашњих послова, на чијем се подручју налазио суд који 
је изрекао васпитно-поправну меру, према распореду који је одређивао ми-
нистар унутрашњих послова. Васпитно-поправним домом руководио је уп-
равник, који је истовремено био и члан саветодавног одбора, у чији састав 
су улазили и шеф групе васпитача и лекар дома. Специфично је да је надзор 
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над васпитно-поправним домовима и бригу о стању у њима вршио министар 
унутрашњих послова, који је истовремено и прописивао правилнике о кућ-
ном реду. Као што је то био случај у казнено-поправним домовима, и вас-
питно-поправни домови су имали школе за стручно оспособљавање и основ-
но образовање, с тим да су малолетници такве школе могли, под надзором 
васпитача, да похађају и ван домова, ако их у домовима није било. Основ на 
коме се заснивало преваспитање малолетника јесте учење и рад. Радно вре-
ме је трајало најдуже шест сати дневно, а у њега се урачунавало и време про-
ведено у школи. За време боравка у васпитно-поправном дому, малолетници 
су имали одређене привилегије, које су подразумевале: а) право на кретање 
ван дома у пратњи васпитача; б) право да их родитељи посећују четири пута 
годишње, а друга лица само по одобрењу управника дома; в) и право допи-
сивања са родитељима, односно члановима породице, а са другим лицима 
само по одобрењу управника дома. Поред наведених погодности, управник 
дома је био овлашћен да малолетнику одобри одсуство у трајању до четрнае-
ст дана, ради посете родитељима или блиским сродницима. Малолетници су 
били дужни да се придржавају правила о кућном реду, која је, као што је пре-
тходно наведено, прописивао министар унутрашњих послова, а у случају по-
вреде тих правила, управник дома је могао да изрекне неку од следећих дис-
циплинских мера: а) опомена; б) укор; в) лишење права дописивања до три 
месеца; г) забрана изласка из дома до четири дана; д) издвајање у посебној 
просторији до два сата дневно, најдуже три дана узастопно. За разлику од 
права изрицања дисциплинских мера, управник дома је могао, по саслушању 
саветодавног одбора, да за малолетника који је својим радом и понашањем 
показао да се поправио, поднесе образложени предлог надлежном суду, 
за скраћивање боравка у васпитно-поправном дому, односно отпуштање 
из дома, о чему коначну одлуку доноси суд који је изрекао васпитну меру, 
ценећи чињенице које је управник дома навео у образложењу предлога.  
3) Васпитне установе за малолетнике прописане су за малолетнике којима 
је суд изрекао меру упућивања у васпитне установе, које се могу посебно ос-
нивати, или се у те сврхе могу користити постојеће васпитне установе. Као 
што је то био случај за казнено-поправне и васпитно-поправне домове, и у 
васпитним установама су мушка и женска лица морала бити физички одвоје-
на. Одлуку о томе у коју ће васпитну установу бити упућени малолетници 
према којима је изречена ова васпитна мера прописивала је Влада Народне 
Републике, на предлог Савета за народно здравље и социјалну политику и 
Савета за просвету, науку и културу. Упућивање у васпитну установу вршио 
је орган старатељства,4 који је извештај о изрицању васпитне мере претход-
но добијао од надлежног суда. Према малолетницима који су били упућени  

4 Одредбама чл. 12. Породичног закона прописано је да послове заштите породице, по-
моћи породици и старатељству врши Центар за социјални рад – орган старатељства. 
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у васпитну установу, управник установе је могао, као и у претходно наведе-
ном случају, да суду поднесе образложени предлог за скраћивање боравка у 
васпитној установи, односно, за отпуштање малолетника из установе. 

Законом је такође било прописано да ће се након отпуштања мало-
летника са издржавања казне или пуштања на условни отпуст, из казнено- 
-поправних установа (казнено-поправног дома, васпитно-поправног дома 
или васпитне установе), ради пружања помоћи укључити Одбор грађана за 
пружање помоћи лицима отпуштеним из казнено-поправних установа, који 
је био основан при сваком среском или градском народном одбору, у чији 
састав је улазио по један представник: Савета за народно здравље и социјал-
ну политику, Народног фронта, Антифашистичког фронта жена, Црвеног 
крста, Синдиката, повереник унутрашњих послова као председавајући, 
представник народне омладине и представник Синдиката просветних рад-
ника. У случајевима ако малолетник нема родитеље или ако родитељи не 
могу да му обезбеде даље васпитање, Одбор је био овлашћен да достави 
предлог органу старатељства, ради предузимања одговарајућих мера. 

Почетком друге половине двадесетог века доноси се Кривични зако-
ник из 1951. године (Службени лист ФНРЈ 1951: 13), у коме су одредбе о 
малолетницима сврстане у посебно поглавље. Кривичноправна теорија из 
овог периода указује да се основно питање које треба решити у вези са при-
меном кривичних санкција према малолетницима заснива на два захтева. 
Први се односи на хуману борбу против криминалитета, која подразумева 
посебну пажњу према малолетним учиниоцима кривичних дела, а други на 
потребу да та борба буде целисходна, из аспекта заштите друштвених ин-
тереса. Баланс између ова два, наочиглед супротстављена захтева, морала је 
да изнађе адекватна законска регулатива. Анализом претходних законских 
решења, овај Законик не садржи никакве измене у погледу старосне границе 
малолетника, али прецизније одређује њихову категорију, на начин да ма-
лолетнике који су навршили четрнаест година а нису навршили шеснаест, 
сврстава у категорију млађих малолетника, док малолетнике који су навр-
шили шеснаест година а нису навршили осамнаест, сврстава у категорију 
старијих малолетника. Независно од категорије којој малолетник припада, 
Законик све малолетнике дели на кривично одговорне и кривично неодго-
ворне. Специфичност овог Законика јесте што прописује мере према деци, 
односно према лицима која у време извршења кривичног дела нису наврши-
ла четрнаест година, која нису могла бити кривично гоњена, нити се према 
њима могла изрицати казна или васпитно-поправна мера. Једина мера која 
је могла да се предузме према детету јесте да се преда органу старатељства, 
који је даље одлучивао да ли ће дете остати код родитеља или стараоца, или 
ће применити други облик васпитања. За разлику од деце, према кривично 
неодговорним малолетницима (старијим од четрнаест година, који у време  
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извршења кривичног дела услед душевне неразвијености нису могли да 
схвате значај свога дела и да управљају својим поступцима), суд је могао да 
примени две врсте васпитно-поправних мера: а) предаја родитељима или 
стараоцу5; б) упућивање у васпитну установу6. Овај Законик је, за разлику 
од претходног, био изричит да се према кривично одговорном малолетни-
ку нису могле изрећи смртна казна, ограничење грађанских права и трајна 
забрана бављења одређеним занимањем. Према млађем малолетнику казна 
је могла бити изречена само ако је учинио кривично дело за које је била про-
писана казна тежа од десет година строгог затвора, што значи да је за лакша 
кривична дела суд могао да изрекне само васпитно-поправне мере укора или 
упућивања у васпитно-поправни дом. Према старијем малолетнику суд је 
могао да изрекне казну ако је учинио кривично дело за које је законом била 
прописана казна тежа од пет година строгог затвора, док је за лакша кри-
вична дела суд могао да изрекне меру упућивања у васпитно-поправни дом. 

Наиме, овај Законик, за разлику од претходног, прописује одредбе о 
поступку према малолетницима, а не против, као што је то случај када су 
у питању пунолетна лица. Сама терминологија, коришћењем речи према, 
а не против, логичким тумачењем наводи на један другачији приступ пре-
ма малолетним учиниоцима, у односу на пунолетне. Надаље, одредбама о 
поступку према малолетницима, конкретније је био прописан стручни про-
фил лица која, у својству судија-поротника, могу да буду у саставу већа за 
малолетнике. То су лица из редова професора, наставника, васпитача и дру-
га лица која имају искуства у васпитавању малолетника. Овим Закоником су 
била лимитирана права оштећеног према осумњиченом малолетнику, у сми-
слу да оштећени није могао да се појави у својству супсидијарног тужиоца, у 
случајевима када јавни тужилац не покрене кривично гоњење. 

Надаље, значајан законски пропис јесте Закон о изменама и допунама 
Кривичног законика из 1959. године (Службени лист ФНРЈ 1950: 30), који 
се може сврстати у закон који усваја савремене принципе. Наиме, овај Зако-
ник и даље малолетницима сматра лица која су навршила четрнаест, а нису 
навршила осамнаест година живота, али уводи једну нову категорију, а то 
су млађа пунолетна лица, односно лица која су навршила осамнаест, а нису 
навршила двадесет једну годину живота; којима се под одређеним услови-
ма могу изрицати неке кривичне санкције које су прописане за малолетни-
ке, односно, њима се није могла изрицати смртна казна, осим за најтеже  

5 Ова мера је примењивана када је суд проценио да родитељи или старалац имају мо-
гућности да воде појачани надзор над малолетником и да му обезбеде школовање, и 
да је та мера, с обиром на узраст малолетника, ранији живот, лакшу природу учињеног 
кривичног дела, била довољна за његово преваспитање. 

6 Када је суд проценио да родитељи или старалац нису имали услова за појачан надзор и 
школовање малолетника, и да, с обзиром на његов узраст, ранији живот и тежу приро-
ду кривичног дела, блажа мера не би била довољна. 
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случајеве кривичних дела против народа и државе и оружаних снага, за које 
је таква казна била законом прописана. 

Одредбама о васпитним и казненим мерама за малолетнике прописано 
је да се малолетник који у време извршења кривичног дела није навршио 
четрнаест година (дете) не може казнити, нити се према њему могу при-
мењивати васпитне мере или мере безбедности, што представља доњу ста-
росну границу до које малолетници нису кривично одговорни, као што је то 
било прописано и у претходном законику. Према малолетним учиниоцима 
суд је могао да изрекне следеће васпитне мере: 1) дисциплинске мере: а) укор 
(суд је изрицао када је проценио да је довољно да се малолетни учинилац 
кривичног дела само прекори, при чему ће се указати на штетност његовог 
поступка и предочити да се, у случају да поново изврши кривично дело, пре-
ма њему може изрећи оштрија мера); б) упућивање у дисциплински центар за 
малолетнике (суд је изрицао када је проценио да је потребно да се одгова-
рајућим краткорочним мерама изврши утицај на личност малолетника и ње-
гово владање. Малолетник се, изрицањем ове мере, у дисциплински центар 
могао упутити: на одређен број сати у празничне дане, и то највише четири 
узастопна празнична дана; на одређен број сати у току дана, и то најдуже 
до месец дана; на непрекидан боравак за одређен број дана, али не дуже од 
двадесет дана. Приликом изрицања мере водило се рачуна да малолетник не 
изостаје са редовне наставе, а у дисциплинском центру је био ангажован на 
корисним пословима, који одговарају његовом узрасту. По извршењу мере, 
суд је могао одредити да се малолетник стави под појачани надзор од стране 
органа старатељства). 

Дисциплинске мере су изрицане малолетнику према коме није било по-
требно предузимање трајније мере васпитања или поправљања, а нарочито 
ако је кривично дело учинио услед непромишљености или лакомислености: 
2) мере појачаног надзора: а) појачани надзор од стране родитеља или стара-
оца (суд је изрицао када је проценио да су родитељи или старалац пропус-
тили да врше надзор над малолетником, а били су у могућности за вршење 
таквог надзора. По изрицању мере, суд је родитељу или стараоцу могао дати 
потребна упутства у вези са мерама које треба да предузму, с циљем васпи-
тања и отклањања штетних утицаја на малолетника. Суд је такође могао од-
редити да орган старатељства проверава спровођење мере и указује помоћ 
током њеног спровођења. Проверавање није могло трајати мање од једне, 
али ни дуже од три године); б) појачани надзор у другој породици (суд је из-
рицао у случајевима када родитељи или старалац малолетника нису били у 
могућности да врше надзор, или то од њих није било основано очекивати. 
Малолетник је смештан у другу породицу која је била вољна да га прими и 
која је имала могућности да над њим врши појачан надзор. Мера се обуста-
вљала када су родитељи или старалац били у могућности да врше надзор над 
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малолетником, или када су резултати преваспитања били такви да је потреба 
за појачаним надзором престала; ц) појачани надзор органа старатељства 
(суд је изрицао у случајевима када родитељи или старалац нису били у мо-
гућности да врше надзор над малолетником, и када нису постојали услови за 
предају малолетника другој породици. Трајање мере није могло бити краће 
од једне, нити дуже од три године, а током њеног трајања, службеник органа 
старатељства је био задужен да брине о школовању малолетника, његовом 
запослењу, одвајању из средине која на њега штетно утиче, лечењу и сређи-
вању прилика у којима малолетник живи).

Мере појачаног надзора су могле бити изречене ако је према мало-
летнику било потребно предузимање трајнијих мера васпитања или по-
прављања, а није било потребно његово одвајање из средине у којој живи:  
3) заводске мере: а) упућивање у васпитну установу (суд је изрицао када је 
над малолетником било потребно обезбедити вршење сталног надзора од 
стране стручних васпитача у установи за васпитање, у којој је малолетник 
боравио најмање шест месеци а највише три године, о чему суд није одлу-
чивао приликом изрицања мере већ накнадно, ценећи постигнут успех пре-
васпитавања у току њеног трајања. Пре истека рока од шест месеци, мера 
упућивања у васпитну установу није се могла обуставити од извршења, али 
је до истека овог рока могла бити замењена само мером упућивања мало-
летника у васпитно-поправни дом или васпитну установу за дефектне ма-
лолетнике); б) упућивање у васпитно-поправни дом (суд је изрицао када је 
било неопходно према малолетнику применити појачане мере поправљања, 
при чему су посебно узимане у обзир тежина и природа учињеног кривич-
ног дела и околности о евентуално раније изреченим васпитним или казне-
ним мерама. Ова мера је могла трајати најмање једну, а највише пет година, 
о чему суд није одлучивао приликом изрицања мере већ накнадно, ценећи 
постигнут успех преваспитавања у току њеног трајања. Извршење ове мере 
није могло да се обустави пре истека рока од једне године, а до истека овог 
рока могла је да буде замењена мером упућивања у установу за дефектне ма-
лолетнике); ц) упућивање у установу за дефектне малолетнике (суд је изри-
цао према дефектним малолетницима који су били глуви, слепи или глуво-
неми, уместо упућивања у васпитну установу или васпитно-поправни дом, 
односно, уместо мере безбедности упућивања у завод за чување и лечење. У 
овој установи малолетник је боравио све док је то било неопходно за његово 
лечење или оспособљавање, а након пунолетства утврђивана је потреба за 
његовим даљим задржавањем у тој установи). Врсту васпитне мере коју је 
суд изрицао према малолетнику, одређивао је на основу: а) његовог узра-
ста; б) степена душевне развијености; ц) психичких својстава и склоности;  
д) побуда из којих је кривично дело учинио; е) претходног васпитања;  
ф) средине и прилика у којима је живео; г) тежине извршеног кривичног дела;  
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х) чињенице да ли је раније вршио кривична дела; и) чињенице да ли је пре-
ма њему изрицана васпитна мера или казна, и које врсте; ј) као и других 
околности које су могле да буду од значаја за изрицање оне васпитне мере, 
којом ће се њена васпитна сврха најбоље постићи. 

Одредбама овог Закона о кажњавању старијих малолетника било је 
прописано да се старији малолетник могао казнити само ако је у време 
извршења кривичног дела према степену свог душевног развоја могао да 
схвати значај свога дела и да управља својим поступцима, и код кога су 
постојали остали услови за кривичну одговорност (урачунљивост, умишљај 
и нехат). Суд је могао да изрекне казну кривично одговорном старијем ма-
лолетнику ако је учинио кривично дело за које је законом прописана казна 
тежа од пет година строгог затвора,7 те да због тешких последица кривич-
ног дела и високог степена кривичне одговорности није било оправдано 
примењивање васпитних мера. Што се тиче казне малолетничког затвора, 
Законом је било прописано да она не може да буде краћа од једне, нити 
дужа од десет година8. 

Као што је претходно наведено, овај закон је прописивао категорију 
старијих пунолетних лица, па је у том смислу било прописано изрицање 
васпитних мера и казне малолетничког затвора пунолетним лицима. Наиме, 
суд је могао пунолетном лицу судити за кривично дело које је учинио као 
млађи малолетник, само ако није навршио двадесет једну годину живота, 
и ако је за учињено кривично дело била прописана казна тежа од пет го-
дина строгог затвора, с тим што је према њему могла бити изречена само 
мера упућивања у васпитно-поправни дом. Суд је такође могао судити пу-
нолетном лицу за кривично дело које је учинило као старији малолетник, и 
изрећи казну упућивања у васпитно-поправни дом (само учиниоцу који у 
време суђења није навршио двадесетједну годину живота) или казну мало-
летничког затвора, у зависности од околности случаја и тежине извршеног 
кривичног дела, као и сврхе која је требало да се постигне изреченом мером. 
И, на крају, суд је у изузетним случајевима могао млађем пунолетном лицу 

7 Разлика између казне затвора и строгог затвора, између осталог, била је у томе што 
казна строгог затвора није могла бити краћа од једне нити дужа од петнаест година, а 
изрицана је на пуне године и месеце, док казна затвора није могла бити краћа од три 
дана нити дужа од три године, а изрицана је на пуне године и месеце, а до три месеца 
и на пуне дане.

8 Одредбама овог члана било је прописано да суд може одложити извршење казне за-
твора или новчане казне за време које не може бити краће од једне нити дуже од пет 
година, док се изречена казна није извршавала ако у том року осуђени не изврши ново 
кривично дело. Суд је, с циљем одлагања извршења кривичне санкције, могао да по-
стави одређене услове, као што су: враћање имовинске користи стечене кривичним 
делом, накнада штете проузроковане кривичним делом или испуњавање других обаве-
за. Дакле, одредбе овог члана нису могле бити примењене на изречену казну малолет-
ничког затвора. 
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које у време суђења није навршило двадесет једну годину живота и чија је 
душевна развијеност одговарала развијености малолетника, да изрекне вас-
питне мере појачаног надзора од стране органа старатељства и упућивања 
у васпитно-поправни дом. У таквим случајевима, пунолетно лице је могло 
да остане у васпитно-поправном дому најдуже до навршене двадесет треће 
године живота. 

Кривични поступак према малолетницима био је прописан Законом 
о изменама и допунама Законика о кривичном поступку (Службени лист 
ФНРЈ 1959: 52), чије се одредбе примењују у поступку према лицима која 
су кривично дело извршила као малолетници, а у време покретања поступка 
нису навршила двадесет једну годину живота. Одредбама овог Законика 
било је прописано да се кривични поступак обуставља када суд утврди да ма-
лолетник у време извршења кривичног дела није навршио четрнаест година. 
Малолетник се у том случају упућује органу старатељства, који предузима 
потребне мере из своје надлежности. Специфичност предузимања радњи 
кривичног поступка који се водио према малолетнику, нарочито при њего-
вом испитивању, јесте у томе што су органи који учествују у поступку дужни 
да поступају обазриво, водећи рачуна о душевној развијености малолетника, 
његовој осетљивости, његовим личним својствима, све с циљем да кривични 
поступак не би утицао штетно на малолетника, а, с друге стране, ови органи 
су били дужни да погодним мерама спрече свако недисциплиновано пона-
шање малолетника. Законске одредбе су иначе изричите да се малолетнику 
не може судити у одсуству, а малолетник у току целог поступка може да има 
браниоца, односно, малолетник мора да има браниоца када се поступак во-
дио за кривично дело из надлежности већа за малолетнике окружног суда, 
док је за кривична дела из надлежности већа за малолетнике среског суда 
присуство браниоца обавезно, ако судија тог суда процени да је малолетни-
ку бранилац потребан. Ако у случајевима обавезне одбране браниоца није 
ангажовао малолетник, његов законски заступник или сродник, судија за 
малолетнике је по службеној дужности постављао браниоца, који је могао 
бити само из редова адвоката. У случајевима када је малолетник учествовао у 
извршењу кривичног дела са пунолетним лицем, поступак према њему је био 
издвојен у односу на поступак против пунолетног лица, осим у изузетним 
случајевима када су за спајање поступка постојали оправдани разлози. 

Закоником су надаље били прописани састав и надлежност суда, на на-
чин да су у среским, окружним и врховним судовима република и покрајина 
постојала посебна већа за малолетнике, са по једним или више судијом за 
малолетнике у среским и окружним судовима. Већа за малолетнике среских 
и окружних судова била су састављена од судије за малолетнике који је 
био председник већа, и двојице судија поротника који су бирани из редо-
ва професора, учитеља, васпитача или других лица која су имала искуства  
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у васпитању малолетника. Стварна надлежност суда је била одређена у за-
висности од врсте и тежине кривичног дела, односно, од висине запрећене 
казне. У складу са тим: веће за малолетнике среских судова водило је првос-
тепени поступак за кривична дела за која је била прописана казна строгог 
затвора до пет година или нека блажа казна; веће за малолетнике окружних 
судова водило је поступак за кривична дела за која је била прописана казна 
тежа од пет година строгог затвора, док је у другом степену одлучивало по 
жалбама против првостепених одлука већа за малолетнике среских судова; 
и, на крају, веће за малолетнике врховног суда одлучивало је у другом сте-
пену по жалбама на одлуке већа за малолетнике окружних судова, као и у 
случајевима када се судија за малолетнике окружног суда или орган стара-
тељства не сложи са предлогом јавног тужиоца, сходно одредбама. 

Покретање поступка према малолетнику било је у искључивој надлеж-
ности јавног тужиоца, чија је стварна и месна надлежност била одређена 
по истом принципу као и код судова, што значи да се за кривична дела из 
надлежности већа за малолетнике среских судова поступак покретао по 
захтеву среског јавног тужиоца, односно за кривична дела из надлежности 
већа за малолетнике окружних судова, по захтеву окружног јавног тужи-
оца. Покретање кривичног поступка према малолетницима било је у на-
длежности јавног тужиоца и за кривична дела за која се гони по предлогу 
или по приватној тужби, а то значи да је оштећени био дужан да у року од 
три месеца од дана сазнања за кривично дело и учиниоца предложи јав-
ном тужиоцу покретање поступка. У случају да јавни тужилац не покрене 
поступак према малолетнику, био је дужан да о томе обавести оштећеног 
који није могао да преузме поступак или да поднесе приватну тужбу, али је 
могао у року од осам дана након што је примио обавештење јавног тужи-
оца, да захтева од већа за малолетнике надлежног суда да одлучи о покре-
тању поступка. 

Ако је јавни тужилац одлучио да покрене кривични поступак према ма-
лолетнику, подносио је захтев за покретање поступка судији за малолетнике 
среског или окружног суда, у чијој је надлежности било вођење припремног 
поступка. Специфичност овог поступка јесте у томе што је јавни тужилац 
могао да захтева од органа унутрашњих послова да спроведу припремни 
поступак, ако је то било целисходно, нарочито у случајевима када је посту-
пак требало водити на подручју више судова или је кривично дело било 
учињено у саставу групе. О томе да је спровођење припремног поступка по-
верио органу унутрашњих послова, јавни тужилац је био дужан да обавести 
судију за малолетнике надлежног суда, који је могао да од органа унутра-
шњих послова преузме вођење припремног поступка. 

Судија за малолетнике је могао за време трајања припремног поступка 
да изда наредбу да се малолетник према коме се води припремни поступак 
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смести у прихватилиште, васпитну или другу установу, да се стави под надзор  
органа старатељства или да се преда другој породици, ако би проценио да 
је неопходно да се малолетник издвоји из средине у којој је живео, односно, 
ради пружања помоћи, смештаја или заштите малолетника. У изузетним слу-
чајевима, орган који је водио припремни поступак могао је да нареди да се 
малолетник стави у притвор, ако су за то постојали разлози који су били про-
писани одредбама чл. 182.9 Притвор малолетнику могао је да одреди орган 
унутрашњих послова, и то у фази пре покретања припремног поступка, по 
истом основу који је био прописан одредбама чл. 182. став 2, који је могао 
трајати највише до три дана. О евентуалном продужењу притвора одлучивао 
је решењем судија за малолетнике окружног суда на образложен предлог ор-
гана унутрашњих послова, а притвор по том решењу могао је да траје најви-
ше месец дана, док је решење о евентуалном поновном продужењу притвора 
доносило веће за малолетнике окружног суда, који је могао да траје највише 
још два месеца. Малолетник је по правилу притвор издржавао одвојено од 
пунолетних лица, осим ако је орган који води припремни поступак проце-
нио да би усамљење малолетника дуже трајало, а постојала је могућност да 
малолетник у притворској просторији буде смештен са пунолетним лицем 
које на њега неће штетно утицати. У случају да се судија за малолетнике није 
сложио са овим предлогом, тражио је да о томе одлучи веће за малолетнике 
окружног, односно врховног суда. 

Након окончаног припремног поступка и достављеног предлога ја-
вног тужиоца (или без његовог предлога, ако није учествовао у поступку) 
даље вођење кривичног поступка према малолетнику било је у надлежности 
већа за малолетнике. Судија за малолетнике је био дужан да закаже седни-
цу већа или главни претрес у року од осам дана од дана пријема предлога 
јавног тужиоца, или од дана завршетка припремног поступка, односно, од 
седнице већа на којој је одлучено да се одржи главни претрес. О седници 
већа били су обавештени и њој су могли да присуствују: јавни тужилац, бра-
нилац и представник органа старатељства, док су на главни претрес поред 
наведених лица позивани и родитељи, односно старалац малолетника, чије 
одсуство није спречавало суд да одржи главни претрес. Главном претресу је, 
осим малолетника, морао да присуствује јавни тужилац (ако је ставио образ-
ложен предлог већу за малолетнике, да се малолетник казни или да се према 

9 Одредбама овога члана било је прописано да се притвор може одредити: 1) ако се 
лице крије, ако нема стално боравиште или му је боравиште непознато, или се не може 
утврдити његова истоветност, зато што нема потребних исправа или што су испра-
ве сумњиве, или ако постоје други важни разлози због којих се сумња да ће побећи;  
2) ако постоји основана бојазан да ће извиђај бити осујећен или отежан утицањем на 
сведоке, вештаке, саучеснике или прикриваче или уништењем трагова кривичног дела; 
3) ако особите околности оправдавају бојазан да ће поновити кривично дело или да 
ће довршити покушано кривично дело или да ће учинити кривично дело којим прети.
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њему примене васпитне мере) и бранилац, у случају обавезне одбране.10 На 
седници већа се одлучивало да ли ће бити одржан главни претрес. Казне и 
заводске мере могле су бити изречене само након одржаног главног претре-
са. Малолетнику се увек судило без присуства јавности. 

Што се тиче правних лекова, било је прописано да су против пресуде 
којом је малолетнику изречена казна, као и против решења којим је мало-
летнику изречена васпитна мера или је обустављен поступак, жалбу могла да 
поднесу сва лица која су имала право на то, у року од осам дана по пријему 
пресуде или решења.11 Оно што је било специфично јесте да су: јавни ту-
жилац, бранилац, брачни друг, сродник по крви у првој линији, усвојилац, 
старалац, брат, сестра или хранилац, могли да изјаве жалбу у корист мало-
летника, и против његове воље. 

У току извршавања мере коју је суд изрекао малолетнику, управа уста-
нове у коју је малолетник упућен, била је дужна да суду који је изрекао меру 
доставља шестомесечни извештај о владању малолетника, а у случају када је 
била изречена мера појачаног надзора од стране родитеља или стараоца без 
надзора органа старатељства, судија за малолетнике је могао да тражи од тог 
органа да испита и достави обавештење о примени мере. 

Одредбама Закона о извршењу кривичних санкција (Службени лист 
ФНРЈ 1961: 24) који је донет 1961 године, било је прописано да казну мало-
летничког затвора осуђени малолетници издржавају у казнено-поправном дому 
за малолетнике, или у посебном одељењу за малолетнике општег казнено-попра-
вног дома, а изузетно у овом дому или одељењу малолетник је могао да остане 
и након навршене двадесет треће године живота, ако је то било потребно због 
завршетка школовања или оспособљавања, односно, ако остатак неиздржане 
казне није прелазио шест месеци. Казнено-поправни домови за малолетни-
ке су по правилу имали стручне индустријске и пољопривредне школе и до-
пунску наставу за опште образовање, а у случају да таквих школа није било, 
осуђени малолетници су могли да их похађају и ван дома, уз надзор васпитача. 
За разлику од претходних законских решења, овим Законом је било прописа-
но да се радно време и одмор малолетника одређивао по општим прописима 
о радном времену ученика у редовним школама, а осуђеним малолетницима 
је било обезбеђено бављење фискултуром и спортом. Даља специфичност 

10 Обавезна одбрана подразумева да малолетник мора имати браниоца од почетка при-
премног поступка ако се води поступак за кривично дело за које је била прописана 
казна затвора преко пет година, а за кривична дела за која је била прописана блажа каз-
на само ако је судија за малолетнике проценио да је малолетнику потребан бранилац. 

11 Одредбама чл. 338. Законика било је прописано да жалбу могу да изјаве странке у 
поступку, бранилац, законски заступник оптуженог и оштећени. У корист оптуженог 
жалбу је могао да изјави и његов брачни друг, сродник по крви у правној линији, ус-
војилац, усвојеник, брат, сестра и хранилац, док је јавни тужилац жалбу могао да изјави 
како на штету, тако и у корист оптуженог.
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одредаба овог Закона јесте у томе што су осуђени малолетници могли нео-
граничено да се дописују са родитељима и блиским сродницима, а управник 
је могао да им такав вид комуницирања одобри и са другим лицима. У току из-
државања казне малолетничког затвора, управник је могао малолетницима да 
изриче дисциплинску казну упућивања у самицу у најдужем трајању до десет 
дана, док је казна усамљења за малолетне осуђене била забрањена. 

4. МАЛОЛЕТНИЦИ У КРИВИЧНОМ ЗАКОНОДАВСТВУ  
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ДВАДЕСЕТ ПРВОМ ВЕКУ

Кривични поступак према малолетницима прописан је Законом о ма-
олетницима и одредбама Законика о кривичном поступку (Закон о малолет-
ним лицима 2005). У организационој структури судова у Републици Србији 
не постоје посебни судови за вођење поступка према малолетницима, али 
постоје посебне судије и посебна већа12 за малолетнике, што значи да се у 
првом степену поступак води пред судијом за малоетнике и већем за мало-
летнике вишег суда, док је у другом степену надлежно веће за малолетнике 
непосредно вишег суда (апелациони – врховни суд). Одредбе Закона о ма-
лолетницима примењују се у поступку према лицима за која постоји основа-
на сумња да су извршила кривично дело као малолетници, а у време покре-
тања поступка или суђења нису навршила двадесет једну годину живота. Из 
процесног аспекта значајан је узраст учиниоца у време извршења кривичног 
дела, као и узраст у време покретања кривичног поступка, односно суђења, а 
то значи да је неопходно да је окривљени у време извршења кривичног дела 
био старији од четрнаест година, и да у време покретања поступка, односно 
суђења није навршио двадесет једну годину живота. Против учиниоца који 
је навршио двадесет једну годину живота, а који је извршио кривично дело 
као млађи малолетник не може се водити никакав поступак, односно, не 
може му се судити, а ако се такав поступак води, Веће за малолетнике пред 
којим се води поступак ће донети решење о обустави поступка по Закону 
о малолетницима у вези са чл. 354 ЗКП, јер постоје сметње које трајно ис-
кључују кривично гоњење, односно, јавни тужилац за малолетнике одбацује 
кривичну пријаву по том основу, а суд у редовном поступку доноси пресуду 
којом се оптужба одбија. Одредбама чл. 48. Закона о малолетницима пропи-
сано је да се малолетницима не може судити у одсуству. 

12 Судије за малолетнике и чланови већа за малолетнике морају бити лица која су сте-
кла посебна знања из области права детета и преступништва младих, док су судије по-
ротници из редова наставника, учитеља, васпитача и других стручних лица, која имају 
искуство у раду са децом и младима. Ову чињеницу мора имати у виду Високи савет 
судства, када именује судије поротнике, и министар правде, када подноси предлог Са-
вету (чл. 44. Закона о малолетницима).
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Кривични поступак према малолетницима покреће се само по захте-
ву јавног тужиоца за малолетнике који је стекао посебна знања из области 
права детета и преступништва младих, што значи да се приватни тужилац 
и оштећени као тужилац не могу појавити у улози тужиоца. Јавни тужилац 
за малолетнике може, руководећи се начелом опортунитета, да за кривична 
дела за која је прописана казна затвора до пет година или новчана казна, 
одлучи да не захтева покретање кривичног поступка, ако сматра да покре-
тање кривичног поступка не би било целисходно, и у том смислу може ради  
утврђивања одређених околности, да затражи обавештења од родитеља, 
усвојилаца,13 односно старалаца,14 као и других лица и установа, или да затра-
жи мишљење органа старатељства15 о целисходности покретања поступка 
према малолетнику. 

За разлику од претходног поступка према пунолетном окривљеном који 
започиње доношењем решења о спровођењу истраге, према малолетном ок-
ривљеном води се припремни поступак који се покреће по захтеву надлежног 
јавног тужиоца за малолетнике, за сва кривична дела, без обзира на њихову 
тежину и узраст малолетника.16 Припремни поступак спроводи судија за ма-
лолетнике надлежног вишег суда. Судија у овом случају не доноси решење, па 
самим тим против овог поступка није дозвољена жалба. Припремни посту-
пак се сматра покренутим онда када је судија за малолетнике прихватио за-
хтев јавног тужиоца за малолетнике и предложио прву радњу у том поступку 
(Перић 2005: 158). Првом саслушању малолетника у припремном поступку 
морају да присуствују јавни тужилац, бранилац за малолетнике и родитељ, ус-
војилац, односно старалац малолетника (по одобрењу судије за малолетнике  

13 Усвојилац је лице које усвајањем детета без родитељског старања стиче правни поло-
жај родитеља. Усвајање се заснива решењем органа старатељства. На основу тог ре-
шења одређује се накнадни упис чињенице рођења усвојеног детета у матичну књигу 
рођених, а уместо података о родитељима уписују се подаци усвојитеља. 

14 Старалац је пунолетно пословно способно лице, које је решењем органа старатељства 
одређено да се стара о заштити личности, права и интереса детета без родитељског 
старања, или одраслог лица које је лишено пословне способности. За старатеља се пр-
венствено постављају супружник, сродник или хранитељ штићеника, осим ако интерес 
штићеника не налаже другачије.

15 Послове органа старатељства обавља Центар за социјални рад. Његови послови су 
утврђени законом и у најширем смислу обухватају послове заштите породице, пру-
жања помоћи породици и старатељства. Када орган старатељства у обављању послова 
утврђених Породичним законом решава управним стварима, ове послове обавља као 
поверене. Организацију рада органа старатељства, стандарде стручног рада, садржај и 
начин вођења евиденције и документације прописује министар, надлежан за породич-
ну заштиту (чл. 12. Породичног закона, „Сл. гласник РС“, бр. 18/05).

16 Припремни поступак се по правилу покреће на захтев надлежног јавног тужиоца за 
малолетнике, осим у изузетним случајевима, када о покретању припремног поступка 
одлучује веће за малолетнике на предлог оштећеног, кога је јавни тужилац за мало-
летнике обавестио да није поднео захтев за покретање припремног поступка, односно, 
да је одбацио кривичну пријаву.
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саслушању може да присусутвује и представник органа старатељства), док у 
осталим радњама они могу да присуствују по потреби. Судија за малолетнике 
може током припремног поступка да донесе решење да се малолетник при-
времено смести у прихватилиште, васпитну или другу установу, да се стави 
под надзор органа старатељства или смести у другу породицу. Када говори-
мо о присуству јавности на суђењу малолоетнику, Законом о малолетницима 
прописано је да се јавност увек искључује када се суди малолетнику. 

Казна малолетничког затвора као најтежа кривична санкција, како смо 
претходно навели, изриче се само старијем малолетнику за кривична дела за 
која је прописана казна затвора од пет година, или тежа казна. Поступање 
са затвореницима садржи поједине механизме заштите у складу са мини-
малним стандардним правилима Уједињених Нација, који се тичу начина 
смештаја, архитектуре, постељине, одеће, екстерних контаката, хране, ме-
дицинске неге, одвајања по узрасту. Генерално посматрано, закон инсисти-
ра на заједничком – колективном издржавању казне, јер би ћелијски систем 
оставио штетне последице на душевно здравље малолетника. У том смислу, 
малолетник се издваја само из здравствених, безбедносних, или разлога дис-
циплинске одговорности. 

У даљем демократизовању правног система који се односи на мало-
летнике, у складу са Конвенцијом Уједињених нација о правима детета, 
Влада Републике Србије је 2004. године усвојила Национални план акције 
за децу, у коме се дефинише општа политика земље према деци за период 
до 2015. године. Закључком Владе Рерпублике Србије од 25. августа 2005. 
године, усвојен је Општи протокол за заштиту деце од злостаљања и зане-
маривања. У примени стратешког Плана акције за децу, усвојен је читав сет 
подзаконских аката других државних органа, који у свом професионалном 
раду имају додира са малолетницима. 

Тако је Министарство унутрашњих послова, 2006. године, донело Упут-
ство о поступању полицијских службеника према малолетним и млађим 
пунолетним лицима у којем је прописано понашање униформисаних и не-
униформисаних полицијских службеника који примењују полицијска овла-
шћења, у оквиру предузимања мера и радњи на спречавању и сузбијању 
кривичних дела и прекршаја за која су осумњичени малолетници и млађа пу-
нолетна лица, као и поступање са малолетним лицима (деца и малолетници) 
која су оштећена кривичним делом или прекршајем, или је полиција са њима 
дошла у контакт по неком другом основу, без присусутва родитеља, усвоји-
лаца или старалаца. Значајна новина у овом подзаконском акту јесте у томе 
што је овим Упутством прописано да са дететом поступају полицијски служ-
беници који су стекли посебна зања из области права детета, преступништва 
младих и кривичноправне заштите малолетних лица, дакле сертификовани 
полицијски службеници који су прошли специјалну едукацију.
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Министарство за рад и социјалну политику је 05. септембра 2005. го-
дине, у складу са основним принципима и циљевима из општег протокола, 
дефинисало обавезу доношења посебних протокола од стране појединих 
државних органа. С тим у вези, Министарство унутрашњих послова донело 
је 11. октобра 2006. године Посебни протокол о поступању полицијских служ-
беника у заштити малолетних лица од злостављања и занемаривања, који 
садржи основне и посебне циљеве, као и смернице овлашћеним службеним 
лицима о начину поступања у случајевима злостављања и занемаривања ма-
лолетних лица, са посебним акцентом на поступање према малолетним ли-
цима, жртвама злостављања и занемаривања. Посебни протокол дефинише 
области и ниво едукације полицијских службеника, и то на нивоу основне 
едукације која подразумева едукацију свих овлашћених службених лица ради 
стицања знања о превенцији, препознавању, процени и реаговању на појаву 
злостављања и занемаривања малолетних лица и виши ниво едукације, који 
подразумева едукацију полицијских службеника који поседују сертификат, 
у циљу детаљног упознавања са поступком заштите малолетних лица од зло-
стављања и занемаривања и предузимања превентивних мера.

Тиме се Србија сврстала у ред земаља са најсавременијим законодав-
ством, у чијој основи је хуманији однос државних органа у превенцији, препо-
знавању и реаговању на појаву злостављања и занемаривања малолетних лица.

7. ЗАКЉУЧАК

Одлучујући се да напишемо, први пут, један текст о малолетницима и за-
конодавству у Републици Србији, нисмо ни слутили колико ће нам то брига 
задати. Током писања сусрели смо се са тешкоћама у погледу контекстуали-
зације и појмовних одређења. Испоставило се да је препознавање и издвајање 
те институције из кривичноправне научне мисли Србије био неочекивано 
велики изазов. То је за ауторе представљало веома сложено истраживање, 
које је требало синтетизовати на овако мали обим писаног рада за угледни 
научни часопис, због чега је овај рад и нешто дужи од уобичајеног једног 
ауторског табака. Међутим, нисмо ни први ни једини с том врстом пробле-
ма код оваквих и сличних обимних истраживања. Сваки покушај теоријског 
доприноса разумевању појма у кривичноправној мисли суочен је са мно-
штвом тешко решивих питања. То, међутим, никако не значи да су покушаји 
научног промишљања и истраживања ове важне институције, те настојање 
њеног коректног одређивања теоријски бесмислени, или немогући. Чиње-
ница да је такав подухват тежак и да је та институција вишедимензионал-
на, показује нам да теоријска знања која се користе за њено тумачење имају 
извесних слабости, односно, да се приликом анализе појма малолетничког  
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законодавства сусрећемо са многим ограничењима и непознаницама у срп-
ској правној теорији. Овај рад је имао за примарни циљ да истражи домете 
кривичног законодавства у научној мисли Србије у трајању од три века, и 
приближи је светској научној спознаји. 

Налази и истраживања указују на чињеницу да законодавство Републи-
ке Србије познаје институцију малолетника још из почетка деветнаестог 
века, када се први пут прописују одредбе којима се дефинише статус мало-
летника у кривичном поступку и одређују мере и радње органа поступања, 
те прописују санкције према малолетницима, начин извршења санкција и 
однос органа који воде бригу о малолетним лицима за време издржавања 
санкције и након изласка из установе.

Почетком двадесетог века и променом уставног уређења које је из мо-
нархије прешло у Социјалистичку Републику, доносе се нови материјални и 
формални кривични законици који дају значај малолетницима и поступању 
органа према њима, на нешто другачији начин, формалноправно и у пракси 
поступања органа, што је у истраживању објективно представљено. 

Почетком трећег миленијума Република Србија улази у уређење парла-
ментарне демократије. У овом савременом периоду развоја кривичноправ-
не мисли, материјалним и процесним закоником се у посебним поглављима 
прописују санкције и поступци органа за примену и спровођење закона пре-
ма малолетницима, и први пут се доноси Закон о малолетним учиниоцима 
кривичних дела и заштити малолетних лица, као и посебна Упутства за рад 
државних органа. Нарочито се придаје значај школовању посебних кадрова 
у тужилаштву, суду и полицији за рад са малолетним лицима. Сви службени-
ци, који поступају спроводећи закон према малолетницима, морају имати 
посебан сертификат – лиценцу, што представља највеће демократско дос-
тигнуће и Србију сврстава у ред најдемократскијих земаља у погледу односа 
према малолетницима.
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HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF THE JUVENILE DELINqUENCY IN THE 
CRIMINAL LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF SERBIA

Summary

Historically observed juveniles in the early periods of human civilization had an impact on 
the perpetrator’s criminal status, so in the Roman period, juveniles up to seven years (infantes) 
were criminally irresponsible, while juveniles from seven to ten years old (infantiae proximus) 
and juveniles aged 10 to 14 (pubertati proximus) could be punished only exceptionally and with 
the finer penalties if they were capable of a criminal mind (down capaces), and in that case the 
thought supplemented the age (malitia supplet aetatem). With the development of criminal leg-
islation, the age limit has increased to sixteen years, so that at the same time the mental develop-
ment of a juvenile manifested itself through the so-called understanding, as one of the forms of 
reasonableness by which the juvenile could understand the significance of his work and manage 
his actions. The basic difference between juveniles and adolescents is based on the study of the 
personality of the minor and his special psychic and bio-physiological characteristics, that is, 
determining the cause of the deviant behaviour created by criminal predispositions. All of these 
facts have led to the fact that criminal legislation in the Republic of Serbia, taking into account 
the specificity of juvenile delinquency, changes its attitude towards juveniles, giving them special 
treatment in relation to adult persons, by prescribing special provisions in both material and 
procedural and executive legislation. The aim of criminal justice in Serbia was to influence the 
juvenile in a way that does not interfere with his proper development, and that by using the ben-
efits of his bio-psychic profile, he influences his proper direction, first and foremost by a human 
and reasonable, or protective-educational approach. Through this research, the authors wanted 
to provide the scientific public with key scientific information in the field of legislative rules for 
juveniles in Serbia in its three periods, from monarchy to socialism to parliamentary democracy 
in the twenty-first century.
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