ŠTO JE MALJOLJETNIČKA
DELINKVECCIJA?

-

ako počini kazneno djelo, prema njemu se
postupa prema Zakonu o sudovima za
mladež

Kaznena djela – ponašanja kojima se
ugrožava i povrjeđuje tuđa prava i slobode
čovjeka, kojima se drugima nanose tjelesne i
duševne boli, odnosno oštećuje tuđa imovina.
Tijekom kaznenog postupka prema maloljetniku
važnu ulogu imaju:
- policija za mladež
- državno odvjetništvo za mladež
- sud za mladež
- centar za socijalnu skrb

MALOLJETNIČKA DELINKVENCIJA
– činjenje kaznenih djela od strane osoba
koje nisu navršile 18 godina života. Pritom se
razlikuju dvije skupine osoba.
1. Dijete – osoba do navršene 14. godine
života
- nije kazneno odgovorno i prema njemu se
ne može pokrenuti kazneni postupak
- u tom slučaju centar za socijalnu skrb može
poduzeti mjere obiteljsko-pravne i
socijalne zaštite
2. Maloljetnik – osoba u dobi od 14 do
18 godina života

ULOGA CENTRA ZA
SOCIJALNU SKRB
državni odvjetnik za mladež može zatražiti
od centra za socijalnu skrb izvješće o
osobnim
i
obiteljskim
prilikama
maloljetnika te mišljenje o tome treba li ili
ne pokrenuti kazneni postupak

kad se pokreće kazneni postupak, nadležni
centar za socijalnu skrb dostavit će izvješće o
osobnim i obiteljskim prilikama maloljetnika
državnom odvjetniku za mladež i nadležnom
sudu za mladež uz mišljenje i prijedlog za
odgojnu mjeru

MALOLJETNIČKE
SANKCIJE
Maloljetniku se mogu izreći izvanzavodske i
zavodske odgojne mjere.

Izvanzavodske odgojne mjere
su blaže i izriču se kad je potreban nadzor i
pomoć u dužem trajanju.
1. Mjere upozorenja i usmjeravanja:
sudski ukor
posebne obveze
upućivanje u centar za odgoj
2. Mjere pojačanog nadzora:
pojačana briga i nadzor
pojačana briga i nadzor uz dnevni
boravak u odgojnoj ustanovi
na zahtjev suca za mladež stručni radnici
centra za socijalnu skrb prikupljaju
podatke
o
ponašanju,
školovanju,
provođenju slobodnog vremena i druženju s
vršnjacima te obitelji maloljetnika
na izradi izvješća najčešće rade socijalni
radnici, socijalni pedagozi, a prema potrebi
uključuje se i psiholog
nakon donošenja sudske odluke centar za
socijalne skrbe dužan je izvršiti ili nadzirati
izvršavanje pojedinih odgojnih mjera
djelatnik centra pružit će pomoć i podršku
svakoj mladoj osobi nakon povratka iz
odgojne ustanove, kako bi se lakše uklopila
u životno okruženje i bila prihvaćena

Zavodske odgojne mjere su strože i
izriču se kao krajnje sredstvo kad je potrebno
odvajanje mlade osobe iz dotadašnje sredine i
pojačan rad odgajatelja u uvjetima ustanova.
1. Upućivanje u odgojnu ustanovu
2. Upućivanje u odgojni zavod
3. Upućivanje u posebnu odgojnu
ustanovu

Kazna maloljetničkog zatvora
najteža maloljetnička kaznena sankcija
izriče se samo za najteža kaznena djela
izriče se samo starijim maloljetnicima,
starijima od 16 godina života

Sigurnosne mjere


mogu se izreći uz odgojnu mjeru ili kaznu
maloljetničkog zatvora, a to mogu biti:
obvezno psihijatrijsko liječenje
obvezno liječenje od ovisnosti
protjerivanje stranca iz zemlje
oduzimanje predmeta
zabrana upravljanja motornim
vozilom

