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Kaznivo dejanje zanemarjanja mladoletne osebe
in surovega ravnanja

Mladen Singer"

Ustrezna politika pregona in kaznovanja oseb
zaradi kaznivega dejanja zanemarjanja in suro
vega ravm.anja z otrokom ter odkrivanje in pri
javljanje takega vedenja bi veliko pripomogla
k uresničitvi raznovrstnih kriminalnopolitičnih

in socialnopedagoških namenov, predvsem pa bi
prispevala k preprečevanju motenj v vedenju
otrok. Zato je bilo nujno treba razčleniti neka
tere temeljne socia1nodemografske in krimino
loške značilnosti oseb, ki jih organi družbenega
nadzorstva z izbirnim odkrivanjem predajajo
sodišču, kjer so kaznovane za kaznivo dejanje
zanemarjanja in surovega ravnanja z otrokom
po 101. členu KZH oziroma 196. členu prejšnjega
KZ, prav tako pa je bilo itmjno razložiti potek
kazenskega po.stopka, temeljnih meril pri izreku
sankcij ter način storitve kaznivega dejanja. Za
vod za socialno delo, Strokovna služba združene
samoupravne interesne skupnosti za socialno
varstvo mesta Zagreba, je naročil tako raziskavo
pri skupini avtorjev, zunanjih sodelavcev Vse
učilliš'ooega računskega centra v Zagrebu.

SpJošni namen te raziskave je bil ugotoviti
obseg ter pravno, kriminalnopolitičnoin socio
loško sestavo zanemarjanja in grobega ravnanja
z otroki na področju Zagreba in SR Hrvatske z
namenom, da bi uporabili te podatke pri na
črtovanju in uravnavanju kazenskopravnega in
socialnovarstvenega posredovanja pri zaščiti

otrok pred vedenjem, ki bi pogubno vplivalo
na njihovo vzgojo, razvoj in izobraževanje.

V raziskovalni vzorec smo zajeli polnoletne
osebe obeh spolov, ki so jih sodišča na področju

SR Hrvatske pravnomočno obsodila za kaznivo
dejanje po 101. členu, 1. odst. KZH, oziroma po
196. členu prejšnjega KZ v obdobju od 1967. do
1977. leta.

Vzorec zajema 549 izpraševancev. Razčlenitev

povezanosti nominalnih spremenljivk z urejeno
kategorijsko spremenljivko je potekala po pro
gramu CONTAB.

V pričujoči študiji bomo razčlenili pojavne
oblike storitve kaznivega dejanja zanemarjanja
in surovega ravnanja z otroki v povezavi z na
čini storitve ka:onivega dejanja (trajanje krimi
nalne dejavnosti, morebitni stek, značilnosti

kraja storitve dejanja), pa tudi v povezavi z ne
katerimi spremenljivkami o storilcu in oblikah
njegovega socialnopatološkega vedenja ter o zna
čilnostih žrtve in poteku kazenskega postopka.

* Dr. Mladen Singer, namestnik javnega tožilca
SR Hrvatske.
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Izmed vseh uporabljenih razčlenitev o poveza
nosti nominalnih spremenljivk bomo tukaj na
vajali v oklepajih rezultate Hi kvadrat testa o
pomembnosti razlik med obravnavanimi spre
menljivkami ter simetrične koeficiente asocia
cij med razčlenjenimi spremenljivkami po W.
Pearsnu.

Po pregledu obsodb smo se prepričali, da lahko
dejanja po obliki storitve v celoti uvrstimo pod
surovo ravnanje ali vzgojno zanemarjanje otro
ka, oziroma da je v nekaterih opisih dejanja za
jeto tako surovo ravnanje kakor tudi zapostav
ljanje mladoletnika v obliki grobega zanemar
janja njegove vzgoje.

Ugotovili smo, da so bili storilci v 8,4 % ob-
ravnavanih primerov obsojeni samo zaradi suro
vega ravnanja, v 45,5 'O/o samo zaradi zanemar
janja, medtem ko so bili v 46,1'% obsojeni za
radi vedenja, pri katerem se stekata obe obliki
kaznivega dejanja.

Pojavne oblike in naeini storitve dejanja

Večina storilcev je izvrševala kaznivo dejanje
daljše časovno obdobje. Enkratno storitev de
janja smo ugotovili le pri 10,2 10/0' storilcev, v tra
janju do 1 leta pri 18,2°/., od 1-2 let pri 18,6"!o,
od 2-4 let pri 30,8 '"lo in 5 ali več let pri 22,2°/.
storilcev.

Preučevali smo razmerje med oblikami sto
ritve dejanja (samo surovo ravnanje, samo zane
marjanje, surovo ravnanje in zanemarjanje) in
ugotovili, da surovo ravnanje traj a praviloma
manj časa, medtem ko so primeri, kjer imamo
surovo ravnanje združeno z zanemarjanjem, po
tekali daljši čas kot druge pojavne oblike sto
ritve kaznivih dejanj v škodo otrok.

Med storilci, ki so bili obsojeni za enkratno
dejanje, je tistih, ki so zagrešili samo surovo
ravnanje neprimerno več, kot v skupnem vzorcu
in veliko več kot v podvzorcu storilcev, ki so
bili obsojeni za kriminalno dejavnost, ki je tra
jala dalj časa. Med opawvanimi spremenljiv
kami so statistično pomembne razlike [P = Q
(1, J) = . 2999, X 2 = 68 . 0350, df = 8, Pr (x'/df)
= . 000000], povezanost pa je razmeroma slaba.
Zaskrbljujoče je, da ravno pri ostrejši obliki

kaznivega dejanja, t. j. pri surovem ravnanju
in zanemarjanju mladoletnika, poteče znatno več

časa, predno je ta dejavnost odkrita in obravna
vana, kot pri drugih oblikah tega kaznivega




















