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Pogoji za uspešnost obravnavanja
mladoletnih prestopnikov
Obrad Peric*

1. Uvod

Niti malo nI sporrno, da je obravnavanje
usmerjeno na to, da spremeni vedenje prestop
nikov. Toda sredstva, ki so bila v zgodovini
človeške družbe v ta namen uporabljena, so
bjJa zelo razLična. Človeška družba se dolg'(> ni
mogla otresti zablode, da je na poboljšanje ob
sojenca mogoče vplivati le s trpljenjem, pokoro
in celo s povzročanjem telesnih bolečin. Ne
poudarja se brez razloga, da je zgodovina ob
ravnavanja prestopnikov dejansko zgodovina
pokore.1 Toda dvom, ki se je v nekem obdobju
postavil, namreč ali naj bo obravnavanje po
kore ali širok register postopkov, preračunanih

na to, da se prestopnik poboljša, je rešen 
vsaj kar zadeva mladoletne prestopnike; na to
so vplivali številni dejavniki, in sicer v prid
druge možnosti. Na splošno lahko rečemo, da
v sedanjosti prevladuje edukativna koncepcija,
ne glede na vrsto kazenskega ukrepa. Seveda
pa je treba pristaviti, da ne zadošča le z zakon
skim aktom predpisati kazenskih ukrepov, tem
več je treba doseči, da ti izpolnjujejo nekatere
pogoje, preden se uporabijo. Po drugi plati pa
tudi ni brez pomena, kakšno vsebino jim je
treba dati v času samega izpolnjevanja.

Ni naš namen prikazovati zgodovino obravna
vanja mladoletnih prestopnikov, temveč pregle
dati nekatere okoliščine, ki po našem mnenju
lahko vplivajo na njegovo uspešnost, če izha
jamo od sedanje razvojne ravni. Te okoliščine so
lahko dveh vrst: nekatere zadevajo kazenske
ukrepe, ki se uporabljajo za mladoletne pre
stopnike, druge pa njihovo izpolnjevanje. Vse
hkrati naj bi omogočilo uspešnejše doseganje
namena, tj. prevzgoje mladoletnih prestopnikov.

2. Pogoji glede kazenskih ukrepov

2. 1. Številnost in raznolikost kazenskih
ukrepov

Ustanovitev prvih meščanskih šol kazenskega
prava je za kazensko pravni status mladolet
nika večstransko pomembno, predvsem pa zato,
ker so tedaj opazili nekatere probleme v zvezi
z mladoletnikovo osebnostjo. Vendar to ni vpli-
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1 H. Veillard-Cybulska: Les apports des scienoes
humaines au traitment des delinquants mineurs,
p. 33.
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vala tudi na uporabo kazni zoper to starostno
kategorljo. Le-ta je bila resda odvisna od poprej
rešenega vprašanja izbire (discernement), toda
kljub temu je bilo lahko računati na to klasično

sredstvo kriminalne politike. Razen tega je v
nasprotnem primeru, tj. v primeru negativne
odločitve o mladoletnikovi razvitosti, ostal so
dišču na volja zelo reven register vzgojnih
ukrepov. Lahko torej sklepamo, da je bilo šte
vilo kazenskih ukrepov v tedanjem obdobju
zelo majhno.

Z razvojem disciplin, ki proučujejo mladolet
nikovo osebnost, in v splošni družbeni klimi v
začetku tega stoletja, ki je pripomogla da se ta
spoznanja uporabljajo tudi v praksi, se je šte
vilo ukrepov, namenjenih mladoletnikom začelo

čedalje bolj večati. Pri tem je treba opozoriti
zlasti na razmerja, ki obstaja med njimi. Med
tem ko je bila kazen rezervirana samo za iz
jemne in zelo redke primere, se je število ka
zenskih ukrepov praktično povečevalo v prid
vzgojnim ukrepom; ti so tako postali temeljna
vrsta kazenskih ukrepov. Obdobje, ki je nasto
pilo po drugi svetovni vojni, je prineslo še večje

naraščanje njihovega števila. Tako ob upošte
vanju, da je mladoletnikova osebnost komplek_
sen pojem, lahko trdimo: čim večja so bila spo
znanja o njej, njenih zahtevah in potrebah, tem
bolj je rastlo število kazenskih ukrepov, name
njenih tej starostni skupini. Številnost kazen
skih ukrepov pa je le ena plat zadeve. Druga,
ki skupaj s prvim sestavlja celoto, je njihova
raznolikost. Ne samo, da so postavljene zahteve,
da morajo biti kazenski ukrepi številni, temveč

morajo biti čim bolj raznoliki, uporabni za kar
največje število položajev. Torej je šel razvoj
v smer povečevanjanjihovega števila, prav tako
pa tudi njihove raznolikosti. Toda čeprav raz
noliki bi morali sestavljati koherentno celO"to,
iz katere bi se lahko po potrebi izbral ustrezen
ukrep zoper določenega mladoletnika2 Če pa se
zdaj vprašamo, ali je to načelo tudi uresničeno,

moramo reči, da razvoj, čeprav močno poudar
jen, doslej še ni pripeljal do poenotenja vrst
kazenskih ukrepov, do njihovega tolikšnega
zbliževanja, da bi se ločili le po obravnavanju.

2 Eden izmed sklepov VII. kongresa Mednarod
nega združenja sodnikov za mladoletnike je, da
morajo biti kazenski ukrepi zoper mladoletnike
~,..medsebojno usklajeni, da sestavljajo zelo gibljivo
in popolno lestvico, od popolne oprostitve do naj
bolj zaprtega obravnavanja-«. - Conc1usione du
vri Congres de l'Association internationale des
magistrats de la jeunesse, p. 989.
















