
САДРЖАЈ
УВОД.......................................................................................................................... 1

1. ПОЈАМ И СХВАТАЊА АНОМИЈЕ..............................................................................2

2. ПОЈАМ ДЕЛИКВЕНЦИЈЕ..........................................................................................5

2.1. Узроци деликвенције......................................................................................6

2.1.1. Унутрашњи фактори................................................................................7

2.1.2. Социјални фактори..................................................................................7

2.1.3. Морал и деликвенција.............................................................................8

3. ПРЕВЕНЦИЈА ДЕЛИКВЕНЦИЈЕ................................................................................9

ЗАКЉУЧАК...............................................................................................................11

ЛИТЕРАТУРА.............................................................................................................12



УВОД

Делинквенција је једна од најсложенијих и најделикатнијих друштвених појава.  Ова

друштвена појава пружа своје корене далеко у прошлост, има различите манифестације и

одређена  је  економским,  идеолошким,  политичким,  културним,  моралним,  односно

друштвеним приликама одређеног времена. 

Због  своје  велике  обимности,  разноврсности  и  све  веће  штетности  и  опасности  за

друштво, али такође и великих последица које оставља на неразвијену личност младих,

наишла  је  на  појачано  интересовање  многих  научних  области,  као  што  је  право,

социологија, психологија, медицина, педагогија и других наука. 

С  обзиром  на  узраст  починилаца  кривичних  дела,  као  и  одређене  психолошке,

социолошке  и  правне  аспекте,  малолетничка  делинквенција  се  сматра  посебном

категоријом  криминалитета.  Управо  из  ових  разлога  у  кривичном  праву  малолетни

делинквенти имају другачији статус у односу на одрасле особе, односно казне су им блаже

и краће трају, а васпитно-казнени програм је посебно прилагођен.

 Имајући у виду штетност делинквентног понашања којим се угрожавају многобројни

чланови друштва, као и институције и њихове вредности, али и последице које овакво

понашање оставља на личност починиоца деликта и његову животну перспективу, током

година, свако друштво је настојало да примени одређене санкције којима ће најефикасније

сузбити овај непожељан феномен. 

Последњих година све се више указивало на то да казна не постоји само да би имала

функцију  застрашивања  и  спречавања  злочинаца  како  би  се  друштво  заштитило  од

штетних  последица,  него  да  она  мора  да  има  хумани  аспекат,  тј.  да  делинквентима

омогући  одговарајућу  помоћ  како  би  се  поправили,  заштитили  од  штетних  утицаја

средине и постали корисни чланови друштва. 

Међутим,  и  поред  великих  напредака  на  овом  плану,  у  пракси  се  нису  поштовали

законска  регулатива  и  научна  сазнања.  Малолетни  делинквенти  се  и  даље  сматрају

основним кривцима за испољено понашање против друштва, међутим нема се у виду да су
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