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1. Uvod

Odklonsko ali socialnopatološko vedenje mla
dih je širok pojem in obsega številne oblike ve
denja mladih, ki ga družba odklanja. Če hočemo

spoznati ta pojav, moramo upoštevati različne

pojavne oblike, ki smo jih navajeni opazovati,
razčlenjevati in ocenjevati ločeno.

V teoriji sicer obstaja soglasje o tem, da so
dijo v odklonsko vedenje mladih predvsem tri
vrste ravnanja - izvrševanje kaznivih dejanj,
izvrševanje prekrškov in druge oblike asocialne
ga, neprilagojenega vedenja mladih. Te tri med
sebojno ločene kategorije so - vsaj v naših
razmerah - najbolj udomačene, vendar ne zato,
ker pomenijo vsebinsko različne oblike vedenja,
če jih presojamo z objektivnega in še zlasti s sub
jektivnega stališča; udomačeneso predvsem zato,
ker odsevajo utrjeno in dolgo časa veljavno prav
no kategorizacijo prepovedanih ravnanj na kaz
niva dejanja, prekrške in ko gre za mladoletnike
- druge oblike odklonskega vedenja.'

Posledice take pravne delitve so številne in
predvsem praktične narave. Ceprav namreč od
klonsko vedenje mladih pojmujemo v teoriji kot
celoto, pa posamezne oblike vedenja in predvsem
posamezne vrste mladoletnikov, zaradi notranje
delitve tega pojava v praksi obravnavamo ločeno.

Te razlike lahko opazimo že pri zakonodajni ure
ditvi te snovi: obravnavanje kaznivih dejanj se
je npr. dolga leta bistveno ločevalo od obravna
vanja prekrškov mladoletnikov - razlike pa ob
stajajo še danes. Naslednja raven, na kateri se
kažejo te razlike, je konkretno obravnavanje po
sameznega primera, ko gre za mladoletnike pred
mladinskim kazenskim sodiščem, pred upravno-
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za kriminološka i socioJ.oška istra:živanja, Beograd.
Posvetovanje je bilo orl 23. do 25. Il. 1978 v Cavtatu.
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1 Prim_ o tem med drugim K. Vodopivec: O dru
štvenim prilikama koje pogoduju socijalnu paro
logiju dece i omladine, v materialih Socijalna pato
logija dece i omladine, Beograd 1971, IKKI, s_ 1-60
Ž. Jašovec: Kriminologija maloletničke delinkven
cije, Bgd. 1978, s. 68-69. Pri tem je treba poudariti,
da so prekrški zelo raznovrstni in da samo za ne
katere med njimi velja trditev, da so vsebinsko
tesno povezani s kriminaliteto oz. z izvrševanjem
kaznivih dejanj.

kazenskim organom in pred upravnim socialno
skrbstvenim organom.2

Razlike obstajajo tudi pri Izvrševanju posa
meznih vrst ukrepov, ki jih vsi ti organi izrekajo
mladoletnikom, če je bilo njihovo ravnanje od
klonsko. Vendar se zdi, da je razlik - razen ka
dar gre za upravne zaporne kazni in denarno
kazen - v tem okviru še najmanj; verjetno zato,
ker večino ukrepov zoper mladoletnike izvršuje
organ socialnega skrbstva.

Tu ne moremo razpravljati o utemeljenosti
take delitve teh ravnanj niti o mogočih merilih
zanjo, temveč jo moramo sprejeti kot danost in
iz nje izhajati.3 Namen tega poročila je orisati
nekatera vprašanja obravnavanja prekrškov mla
doletnih storilcev; pri tem bomo izhajali pred
vsem iz ugotovitev raziskave, ki jo je na Inšti
tutu za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Lju
bljani opravil eden najbolj zavzetih mladinskih
kriminologov pri nas, dr. B. Skaberne, a je zaradi
svoje nepričakovane smrti ni mogel več pri
občiti. Ob tem se zavedamo, da pomeni pogled na
prekrške mladoletnikov le delen pogled na ce
lotno vprašanje in da ga ne moremo presojati
ločeno od drugih plati istega vprašanja.

II. Pravna izhodišča za obravnavanje
prekrškov mladoletnikov

Posebnost pravnega obravnavanja prekrškov
mladoletnikov v našem pravnem sistemu je v
tem, da jih obravnavamo ločeno od kaznivih de
janj, oz. zunaj sistema kazenskega prava v ožjem
pomenu. Neusklajenost različnih pravnih vej 
kazenskega in upravno-kazenskega prava - je
povzročila, da je obravnavanje kaznivih dejanj
in obravnavanje prekrškov mladoletnikov dolgo
vrsto let imelo različna izhodišča; če je šlo za
kazniva dejanja so bila izhodišča prevzgojno-re
habilitativna, če pa je šlo za prekrške mlado
letnikov so bila izhodišča skoraj povsem - in
so deloma še - naravnana represivno.

Zdaj veljavni zakoni o prekrških po posamez
nih republikah in pokrajinah so večinoma opu
stili ta izhodišča in dopuš1čajo kaznovanje mla
doletnika zaradi storjenega prekrška le, če gre za
starejšega mladoletnika. Med njimi pa obstajajo

2 Prim. Lj. Prvan, Tri načina reagiranja na aso
cijalna ponašanja maloljetnika u jugoslovanskom
zakonodavstvu, JRKiKP 1967, št. 3, s. 473-479.

3 O teh vprašanjih govori nadrobneje P. Kobe
v članku Nekaj problemov ob reviziji zakona o pre
krških, Pravnik 25{1970, št. 7-9, 291-302. .
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