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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o mladoletniškem prestopništvu – vloga žensk in družine
(2007/2011(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Konvencije Združenih narodov z dne 20. novembra 1989 o otrokovih 
pravicah, zlasti členov 37 in 40,

– ob upoštevanju standardnih minimalnih pravil Združenih narodov o kazenskem 
pravosodju za mladoletnike (Pekinška pravila) iz leta 1985, ki so bila sprejeta z resolucijo 
Generalne skupščine št. 40/33 dne 29. novembra 1985,

– ob upoštevanju smernic Združenih narodov za preprečevanje mladoletniškega 
prestopništva (Rijadske smernice) iz leta 1990, ki so bile sprejete z resolucijo Generalne 
skupščine št. 45/112 z dne 14. decembra 1990,

– ob upoštevanju pravil Združenih narodov za zaščito mladoletnih prestopnikov, ki jim je 
bila odvzeta prostost, ki jih je Generalna skupščina sprejela z resolucijo št. 45/113 z dne 
14. decembra 1990,

– ob upoštevanju evropske pogodbe Sveta Evrope o uveljavljanju pravic z dne 25. januarja 
1996, zlasti člena 1 in členov 3 do 8,

– ob upoštevanju priporočil Ministrskega odbora Sveta Evrope državam članicam z dne 24. 
septembra 2003 o novih načinih spopadanja z mladoletniškim prestopništvom in vlogi 
kazenskega pravosodja za mladoletnike (Rec(2003)20),

– ob upoštevanju priporočila Sveta Evrope z dne 17. septembra 1987 o odzivu družbe na 
mladoletniško prestopništvo (Rec(87)20E),

– ob upoštevanju priporočila Sveta Evrope z dne 18. aprila 1988 o odzivu družbe na 
mladoletniško prestopništvo v družinah priseljencev (Rec(88)6E),

– ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji, zlasti člena 6 in določb naslova VI o 
policijskem in pravosodnem sodelovanju v kazenskih zadevah,

– ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, predvsem naslova XI o 
socialni politiki, izobraževanju, poklicnemu usposabljanju in mladini, še zlasti člena 137,

– ob upoštevanju okvirnega programa policijskega in pravosodnega sodelovanja v 
kazenskih zadevah (AGIS), ki je prenehal veljati 31. decembra 2006, in Uredbe Sveta št. 
168/2007 z dne 15. februarja 2007 o ustanovitvi Agencije Evropske unije za temeljne 
pravice,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 30. novembra 2006 o Agenciji za temeljne pravice, 
v kateri poziva Svet, naj pooblasti agencijo za izvajanje dejavnosti na področjih iz naslova 
VI Pogodbe o Evropski uniji,
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– ob upoštevanju skupnega stališča Sveta z dne 5. marca 2007 z namenom sprejetja Sklepa 
Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi posebnega programa za preprečevanje nasilja 
nad otroki, mladimi in ženskami in boj proti njemu ter za zaščito žrtev in ogroženih 
skupin za obdobje 2007-2013 (program Daphne III) v okviru splošnega programa 
"Temeljne pravice in pravosodje",

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 8. julija 1992 o Evropski listini otrokovih pravic, 
zlasti točk 8.22 in 8.23,

– ob upoštevanju Sklepa Sveta1 z dne 28. maja 2001 o ustanovitvi evropske mreže za 
preprečevanje kriminala,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega socialno-ekonomskega odbora z dne 15. marca 2006 z 
naslovom "Preprečevanje mladoletniškega prestopništva, načini obravnavanja 
mladoletniškega prestopništva in vloga pravnega varstva mladoletnih oseb v Evropski 
uniji",

– ob upoštevanju sklepov konference, ki je bila v Glasgowu od 5. do 7. septembra 2006 pod 
okriljem britanskega predsedstva na temo "Mladi in kriminal: evropska perspektiva",

– ob upoštevanju člena 45 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za pravice žensk in enakost spolov (A6-0000/2007),

A. ker je mladoletniško prestopništvo izhodiščno nevarnejše od prestopkov odraslih, saj 
vpliva na posebej ranljiv del populacije, zaradi njega pa so mladoletniki že zgodaj 
izpostavljeni tveganju za socialno izključenost,

B. ker nacionalne, evropske in mednarodne raziskave kažejo, da se je mladoletniško 
prestopništvo v zadnjih dveh desetletjih alarmantno povečalo,

C. ker so glavni dejavniki, ki povzročajo mladoletniško prestopništvo, pomanjkljivo 
organiziranje, slaba komunikacija in neustrezni družinski modeli zaradi pogoste 
odsotnosti staršev, psihopatološke težave, povezane s fizično in spolno zlorabo s strani 
posameznikov v družinskem okolju, neuspeh izobraževalnih sistemov pri posredovanju 
družbenih vrednot ter revščina, nezaposlenost, socialna izključenost in rasizem, k njemu 
pa pomembno prispevajo tudi močno nagnjenje k posnemanju, ki ga mladi razvijejo pri 
poskusu oblikovanja osebnosti, osebnostne motnje, povezane z uživanjem alkohola in 
mamil ter prikazovanje modelov nespametnega, pretiranega in neizzvanega nasilja v 
množičnih medijih,

D. ker se je v zadnjih letih vedno bolj revidiralo kazensko pravo za mladoletnike in postopno 
nadomeščalo zaporne kazni z drugimi, alternativnimi izobraževalnimi in 
resocializacijskimi ukrepi, poudarjajoč, da je v večini držav članic te ukrepe v praksi 
vseeno pogosto nemogoče izvesti  zaradi pomanjkanja ustreznih, modernih namestitvenih 
centrov in usposobljenih specialistov ter zaradi omejene družbene vpletenosti in 
financiranja,

  
1 UL C L 153/1, 8.6.2001, str.
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E. ker je bila leta 2001 v okviru evropske mreže za preprečevanje kriminala ustanovljena 
posebna delovna skupina za mladoletniško prestopništvo, ki je začela pripravljati 
podrobno primerjalno študijo v 27 državah članicah, ki bo podlaga za razvoj prihodnje 
politike EU na tem področju,

1. poudarja, da se je proti mladostniškemu prestopništvu mogoče boriti le s sprejetjem 
celostne strategije na nacionalni in evropski ravni, v kateri bodo združena tri glavna 
načela: preprečevanje, socialno vključevanje mladoletnih prestopnikov in ukrepi 
zakonodajne obravnave;

Politika na nacionalni ravni

2. poudarja, da je bistvenega pomena, da vse udeležene strani neposredno sodelujejo pri 
načrtovanju in izvajanju celostne nacionalne strategije, med njimi država kot osrednji 
upravljavec, regionalni in lokalni organi, šole, družina, nevladne organizacije, civilna 
družba in vsak posameznik, ter da je bistveno imeti na voljo ustrezna finančna sredstva za 
učinkovito izvajanje ukrepov za boj proti mladoletniškemu prestopništvu;

3. vztraja, da so za učinkovit boju proti mladoletniškemu prestopništvu potrebni integrirano 
in učinkovito šolanje, družinska in izobraževalna politika in politika proti socialnemu 
izključevanju;

Za evropsko okvirno strategijo

4. poziva države članice, naj ob sodelovanju s Komisijo takoj izoblikujejo in sprejmejo 
minimalne standarde in vodilna načela glede mladoletniškega prestopništva, skupne vsem 
državam članicam, da bi se osredotočili na tri osnovne stebre preprečevanje, 
resocializacijo in zakonodajno obravnavo, na podlagi načel, ki so bila mednarodno 
vzpostavljena s pekinškimi pravili in rijadskimi smernicami ter drugimi mednarodnimi 
konvencijami s tega področja;

5. vztraja pri tem, da bi moral biti osnovni cilj skupnega reformiranega evropskega pristopa 
opredelitev modelov izvensodnega posredovanja pri obravnavi mladoletniškega 
prestopništva, zaporne kazni pa bi morale biti zadnji izhod in se uporabiti le takrat, ko je 
to res nujno;

6. poziva Komisijo, naj opredeli specifična merila za vse države članice za zbiranje 
nacionalnih statističnih podatkov, da bi zagotovili njihovo primerljivost in posledično 
uporabnost v času načrtovanja ukrepov na evropski ravni; poziva države članice, naj 
dejavno sodelujejo pri delu Komisije, tako da spodbujajo in zbirajo podatke pristojnih 
nacionalnih, regionalnih in lokalnih organov, združenj, nevladnih organizacij in drugih 
organizacij civilne družbe s tega področja;

7. Komisijo in nacionalne organe želi opozoriti na pomen najboljših nacionalnih praks, ki 
aktivirajo celotno družbo in vključujejo pozitivne ukrepe in posredovanje združenj 
staršev v šolah in prebivalcev sosesk, pa tudi sporazume o sodelovanju med policijskimi 
organi, izobraževalnimi ustanovami, lokalnimi organi in socialnimi službami na lokalni 
ravni, skupaj z nacionalnimi strategijami in nacionalnimi mladinskimi programi;
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8. poziva Komisijo, naj takoj ustanovi evropsko opazovalnico za mladoletniško 
prestopništvo, katere naloga bo zbiranje in primerjalna analiza statističnih podatkov iz 
vseh držav članic, širjenje izkušenj in pravilnih praks, načrtovanje in spodbujanje 
inovativnih pobud in programov na mednarodni ravni, medregijski ravni ali na ravni 
Skupnosti, svetovanje, priprava seminarjev z udeležbo nacionalnih organov ter priprava 
tehničnega in znanstvenega sodelovanja glede usposabljanja osebja in izmenjav 
strokovnjakov; poudarja, da je učinkovito delovanje te evropske opazovalnice odvisno od 
učinkovite aktivacije in delovanja nacionalnih opazovalnic z enakimi pristojnostmi;

9. poziva Komisijo, naj po izvedbi potrebnih študij na evropski ravni predlaga celosten 
okvirni program Skupnosti s preventivnimi ukrepi, podporo pobudam nevladnih 
organizacij in nadnacionalnemu sodelovanju ter financiranjem pilotskih programov na 
regionalni in lokalni ravni, ki bodo temeljil na najboljših nacionalnih praksah in s 
katerimi se bo poskušalo širit te prakse po Evropi, program pa bo pokrival tudi zahteve po 
usposabljanju in infrastrukturi;

10. poudarja, da bi morala Skupnost takoj ukrepati v dveh glavnih smereh:
- financiranje preventivnih ukrepov v okviru obstoječih programov Skupnosti ter 

oblikovanje nove proračunske postavke za integrirane ukrepe in mreže za boj proti 
mladoletniškemu prestopništvu,

- objava študije in posledično sporočila Komisije o razsežnostih problema v Evropi ter 
ustrezna priprava preko mreže nacionalnih strokovnjakov za pripravo osnutka 
celostnega okvirnega programa za boj proti mladoletniškemu prestopništvu;

11. poziva Komisijo, naj v tem kontekstu pripravi program sofinanciranih ukrepov, ki naj:
- upošteva najboljše prakse in zlasti oblike sodelovanja med zasebnimi in javnimi telesi,
- vključuje merjenje in analiziranje morebitne dolgoročne učinkovitosti nedavno 

razvitih sistemov obravnave mladoletnih prestopnikov, na primer povračilne pravice,
- vsebuje izmenjavo najboljših praks na mednarodni, nacionalni in lokalni ravni,
- zagotavlja, da se te službe in prakse osredotočijo na zaščito pravic otrok in 

mladostnikov,
- razvija evropski model zaščite mladih, z osredotočanjem na socialno blaginjo mladih 

in ne na kaznovanje,
- oblikuje izobraževalne programe in programe poklicnega usposabljanja za 

mladoletnike, s katerimi bi olajšali njihovo socialno vključevanje,
- vsebuje pripravo usklajenega programa kontinuiranega usposabljanja nacionalnih 

varuhov človekovih pravic, policistov in zaposlenih v sodstvu, pristojnih nacionalnih 
organov in nadzornih teles,

- poveže pristojne službe lokalnih in regionalnih organov ter izobraževalno skupnost;

12. poziva Komisijo, naj pri pripravi evropske opazovalnice in z njo povezanega okvirnega 
programa takoj predlaga naslednje ukrepe za spodbujanje pridobivanja in širjenje 
izkušenj in znanja:
- skupno raziskavo in posredovanje podatkov o rezultatih nacionalnih politik,
- organizacijo konferenc in forumov z udeležbo nacionalnih strokovnjakov,
- spodbujanje komuniciranja in obveščanja med pristojnimi organi in organi Skupnosti 

preko svetovnega spleta ter oblikovanje spletne strani, namenjene tem vprašanjem,
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- ustanovitev mednarodnega centra odličnosti;

13. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Svetu, 
Ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij.
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OBRAZLOŽITEV

V večjem delu evropske družbe je trenutno zelo razširjeno mnenje, da je mladoletniškega 
prestopništva vedno več in predstavlja vse večjo nevarnost, kar tudi potrjujejo nacionalne 
statistike ter mednarodne raziskave in študije.

Etiološki pristop k sodobnemu mladostniškemu prestopništvu

Izjemno težko je ugotoviti natančne vzroke prestopništva pri mladostnikih. Razlog za to je, da 
se dejanja mladostnikov zgodijo znotraj zapletenega procesa socializacije in družbenega 
nadzora. Kljub temu je mogoče postaviti dve trditvi. Prvič, ne drži, da je mladoletniško 
prestopništvo "družbena bolezen" niti da so za vedenje mladoletnih prestopnikov krive telesne 
in duševne motnje ali motnje inteligentnosti. Drugič, da bi analizirali vedenje mladostnikov, 
prestopnikov ali tistih, ki to niso, moramo preučiti okolje, v katerem se razvijajo, družino, 
šolo, prijatelje in socialno okolje. Za vsak vzrok in dejavnik prestopništva pri mladostnikih 
najdemo povezave s temi referenčnimi točkami. Vendar je pri odkrivanju dejanskih vzrokov 
potrebna previdnost. Na primer, ni nujno, da k prestopništvu vodi pogosta fizična odsotnost 
staršev ali odraščanje v družinah samohranilcev, ampak so zanj krivi osnovna nesposobnosti 
staršev, da skrbijo za svoje otroke ter nezdravi in slabi odnosi zaradi finančnih, socialnih in/ali 
medosebnih težav med starši in otroki ali med obema staršema. Kriv ni neuspeh posameznih 
učencev, ampak nezmožnost šolskega sistema, da preseže njihovo zaznamovanost in 
odrinjenost na rob. Konec koncev k prestopništvu ne vodi identiteta priseljencev, ampak 
njihova družbena odrinjenost na rob. Še zlasti v današnjih časih mladostniki, ki jih zunanji 
dejavniki, kot so mediji, tehnologija in predvsem internet, izstrelijo v svet odraslih, pogosto 
agresivno odzovejo na ta vdor v njihova življenja.

Modeli obravnavanja mladoletniškega prestopništva

Splošno gledano je pri obravnavanju prestopništva in njegovem družbeni nadzor prišlo do 
pomembnega razvoja. Začelo se je z modelom zaščite, v katerem so odrasli v vsakem primeru 
posebej odločili, kakšne pravice ima mladoletni prestopnik in kako bi njegovo vedenje 
"izboljšali". Nato se je razvil model odgovornosti, v katerem so mladoletnikom že izhodiščno 
priznane pravice, cilj ukrepov za boj proti prestopništvu pa je "vzgoja preko odgovornosti". S 
trenutno uporabljanim pristopom se želi v model odgovornosti vključiti povračilno pravico, ki 
v proces vključuje žrtve, njegov namen pa je poravnava škode. Pri obravnavi mladoletniškega 
prestopništva pa obstaja še en ključen vidik. Mladostniki so na splošno sovražno naravnani do 
uradnega sistema družbenega nadzora, kateremu so bolj izpostavljeni zaradi nepopolnega 
razvoja osebnosti, starosti in omejenih finančnih sredstev.

Hkrati je kazenski sistem posebej strog z mladimi, saj kot prestopništvo obravnava vsak upor 
mladostnikov proti družbi, ki ga podpihujejo revščina, socialna izključenost, četudi tak upor 
ni kazniv. Odrasle se obravnava drugače. Poleg tega se s prestopništvom neupravičeno enači 
predhodna dejanja ali zgolj tveganje za prestopništvo (npr. zapuščanje doma in prizadevanje 
za samostojnost).
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Zakonodaja in ukrepi za obravnavanje mladoletniškega prestopništva bi morali biti liberalni 
ter odsevati največje možno razumevanje in strpnost do mladostnikov in njihovih težav, ne da 
bi jih označili za družbeno patološke ali da bi vsak poskus samouveljavitve razglasili za 
prestopništvo.

Z modernimi pristopi obravnave bi morali storiti še en korak naprej in postopoma nadomestiti 
zaporne kazni z alternativami (deinstitucionalizacija in obravnavanje izven sistema sodstva) 
ter se preusmeriti k dekriminalizaciji in depenalizaciji mladoletniških dejanj. Za to je potrebno 
ukiniti kazni v večini primerov in hkrati okrepiti organizacije, ki skrbijo za socializacijo, ter 
sprejeti resnično preventivne ukrepe.

Moralnih in vedenjskih standardov se ne spreminja z zakoni in kaznimi, ampak s 
"svobodnim" izobraževanjem mladih in čim širšim sodelovanjem družbe, ki bo okrepilo 
zaupanje med generacijami, družino, šolsko skupnost, državo, sosesko, prijateljstva in družbo 
kot celoto.

Tri stebri: preprečevanje, socialno vključevanje in ukrepi zakonodajne obravnave

A. Mehanizmi preprečevanja

Preprečevanje bi moralo biti primaren in glavni del strategije boja proti mladoletniškemu 
prestopništvu. V preteklosti je imela prednost represija, kaznovanje pa je še danes najbolj 
poudarjeno, saj je politika preprečevanja dolgoročna (njihovi rezultati niso vidni takoj, torej 
vlade in politiki od njih nimajo takojšnjih političnih koristi), predvsem pa je draga.
Pravočasno posredovanje socialne države za pomoč družinam in mladostnikom še pred 
pojavom prestopniškega vedenja očitno velja za dražje kot kazenski ali civilni pregon, sploh 
če je za strategijo preprečevanja potrebno delovanje na različnih področjih, kar poziva k 
skupni odgovornosti ter neposredni in posredni družbeni udeležbi vpletenih organizacij.

V zvezi s tem bi bil velik dosežek za družbo in državo tako na nacionalni ravni kot ravni 
Skupnosti, če bi sprejeli kodeks družbenega preprečevanja in solidarnosti za mladostnike 
(storilce in žrtve), ki bi bil ločen od kazenskopravnega sistema.

B. Mehanizmi socialnega vključevanja

Kljub trenutnemu posvečanju načinom, na katere se prestopništvo začne in vzroke zanj, je 
izredno pomembno poskrbeti tudi za pot stran od njega. Kot rečeno, je kazenski postopek 
(tudi v izobraževalni obliki) v najboljšem primeru neustrezen ter v najslabšem primeru 
neprimeren za ponovno in neovirano vključitev mladoletnih prestopnikov v družinsko 
socialno okolje, šolo ali okolje, ki so ga s svojim vedenjem poskušali zavrniti.

Ponovno vzpostavitev zaupanja mladostnikov v njihovem neposrednem in širšem družbenem 
okolju in občutek pripadnosti temu okolju sta najpomembnejša pot stran od prestopništva.
Vendar tega ni mogoče doseči s kaznimi, ampak vključevanjem mladostnikov v vidike in 
dejavnosti v družbenem okolju, zagotavljanjem njihove izobrazbe, neoviranim vključevanjem 
na trg dela, ščitenjem njihove pravice do izražanja in dejavnim sodelovanjem pri odločanju na 
lokalni in nacionalni ravni, omogočanjem ustvarjalnega izražanja in rekreacije.
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C. Ukrepi zakonodajne obravnave

Prej smo že našteli štiri najbolj primerne zakonodajne ukrepe, ki so:

– dekriminalizacija: to je kazenska deklasifikacija dejanj, ki so predprestopniška ali manjši 
prekrški,
– depenalizacija: odprava kazni za širšo večino prestopkov ter njihovo nadomeščanje z 
izobraževalnimi ukrepi in ukrepi za vključevanje,
– obravnavanje izven sistema sodstva: prenos obravnave iz sodstva na socialno mediacijo, ki 
jo v odvisnosti od vrste prestopniškega vedenja lahko predstavljajo šolski odbori (učitelji, 
učenci in starši), združenja na ravni soseske ali lokalni ravni (npr. varuh socialnih pravic), 
socialni delavci itd.
– deinstitucionalizacija: izogibanje zapornimi kaznim v popravnih domovih in kazenskih 
ustanovah.

Vloga družine

- Družina je dejavnik in vzrok: učinek zunanjih (s strukturo povezanih) in notranjih 
(povezanih z delovanjem) družinskih pogojev je bistven. Premajhen nadzor s strani staršev in 
prestopniški vedenjskih vzorci staršev samih še zlasti veljajo za obtežilne dejavnike.

- Družina v kontekstu politike preprečevanja: družina kot ustanova socializacije pomaga 
slediti zakonom in dosegati njihovo spoštovanje.

- Družina v procesu socialnega vključevanja: glavno odskočišče za proces ponovnega 
vključevanja je vključevanje mladostnikov v družino kot celoto preko ponovnega 
vzpostavljanja odnosov s starši in drugimi družinskimi člani. Da bi bili pri tem uspešni, je v 
tej fazi bistveno tudi, da se mladostnikom nudi finančna, socialna in psihološka podpora.

- Družina v fazi kazenskega procesa: ko je mladoletnik obsojen na zaporno kazen v instituciji, 
je posebej pomembno, da ostane v stiku s svojo družino, v primeru alternativnih ukrepov pa je 
nadzor in skrb njegovih staršev ključna. Bistveno je tudi, da starši aktivno sodelujejo v 
pravnih postopkih in med služenjem kazni mladostnika ter da se jih usposablja in obvešča, da 
bi bilo sposobni svojemu otroku nuditi ustrezno podporo.

Vloga šole

- Šola je prostor izražanja prestopniškega vedenja: nasilje v šoli je posebna oblika 
mladoletniškega prestopništva, ki se uporablja za izražanje nasprotij, nastalih v šolskem 
okolju ali tja prenesenih iz družinskega okolja ali težav, povezanih s širšo okolico.

- Šola kot osnovni vzrok: šolsko okolje je dandanes izredno zaznamovano s socialnimi razredi 
in večkulturnostjo.


