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PREFACE 

Dear Passengers of Law and Cinema, 

We are so happy to accomplish the III. International Crime and Pun-
ishment Film Festival which brings together the world of academia and 
cinema with the ideal of having justice for everyone and building a more 
just world. This year academics, NGO representatives, public officials 
and participants from the world of cinema will talk on Juvenile Justice. 
While addressing the legal and socio-economic aspects of the main 
theme, we will also try to understand the problem and find solutions 
from the perspective of cinema, being a true reflection of society. 

The First International Crime and Punishment Film Festival had the 
main theme as “The Period of Coups and Confronting the Past” and ad-
dressed an important concept perverting the course of justice. Through-
out the Festival, we watched films presenting the great sufferings caused 
by the Coups and also discussed with the creators of those films and 
academics what should be done to prevent it from happening again. 

Gathering great attention in Turkish and International Media in its 
first year, our Festival addressed one of the major problems of the man-
kind in the second year. We have chosen the subject “Violence and Dis-
crimination against Women” as our main theme because in a world 
where violence and discrimination against women exists, we believe that 
other types of violence and discrimination cannot be prevented as well. 
We also believe that in a society where women’s rights have not become 
a reality, the improvement of human rights and democracy, in general, 
will not be possible. 

During the third year of our Festival, we wanted to address a critical 
and contemporary issue facing our country and the world. Therefore the 
main theme of our Festival was determined as “Juvenile Justice” cover-
ing wide range of issues including the causes of juvenile delinquency, 
implementation of judiciary measures as well as problems associated 
with the protective systems of juveniles. 
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The magnitude of the problem in our society is well-known. How-
ever, before we find effective ways to tackle this societal problem, a 
number of issues need to be addressed first. The most important ques-
tion to be answers relates to why children commit acts of crime? There 
are undoubtedly numerous factors that contribute to the development of 
juvenile crime, including biological, psychological and social. A second 
issue relates to the experiences of juvenile offenders through the stages 
of criminal justice system. According to the judicial statistics on the 
number of cases filed against children at the criminal courts, around 
200.000 children enter the criminal justice system as defendants every 
year. As suspects, defendants and convicted offenders, these children 
face a number of situations while they are processed through the system 
by the police, the courts and the correctional agencies. Does the judicial 
system help reintegrate these children into the society or instead lead to 
psychological detrimental outcomes in children by labeling and stigma-
tizing them? Equally important, are all the sanctions in the form of pun-
ishment and other judicial processes successful in preventing recidivism 
and do they keep children away from crime? 

As in last year, our talks and discussions will be addressing the 
socio-economic and economic aspects of the main theme. We will try to 
understand the problems of child delinquency and juvenile justice and 
find solutions from the perspective of law and cinema. Within the aca-
demic program which will last for five days, academics, NGO represen-
tatives, activists, writers, cinema artists and press members will have the 
opportunity to express their ideas. 

We are in the opinion that, to detect the problems and find solutions 
whether in the legal or practicing manner can be possible by comparing 
this with the other countries. For this reason, I would like to thank those 
who come from other countries and from Turkey to present and those 
who translated these presentations into Turkish and those who contrib-
uted to publication. 

Best regards, 

Prof. Dr. Adem Sözüer 
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Çocukları Suça Sürükleyen Nedenlerden Biri Olarak 
Aile ve Koruma Mekanizmalarının Yetersizliği 

Mehmet SEYMAN 

 

Sayın. Başkan, 

Değerli Katılımcılar, 

3.Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, Akademik Programı çer-
çevesinde bu PANEL’de, Çocukları Suça Sürükleyen Nedenler Ve Adalet 
Konusunu konuşacağız. 

Öncelikle, 3.Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Danışma Kuru-
luna bu yıl Akademik Programına “Suça Sürüklenen Çocuklar”ı almış 
olması nedeniyle teşekkürlerimi sunmak istiyorum. 

Bu konu ile ilgili tebliğ ve bilgilerini sunmak üzere zaman ayıran 
tüm akademisyen ve konu ile ilgili değişik alanlarda görev almış kurum 
ve kuruluş temsilcilerine de teşekkürlerimi sunuyorum. 

İnanıyorum ki bu program, 2000’li yılların başından bu yana Devle-
tin (bütünüyle olmasa bile Başbakanlık bazı Bakanlıklar, Valilikler, mül-
ga SHÇEK Genel Müdürlüğü) TBMM’nin, Baroların ve Sivil Toplum 
Kuruluşlarının geliştirdiği ve uygulamaya koyduğu proje ve programla-
ra karşın etkin ve başarılı bir sonuç elde edemediği, Çocuklarımızın suça 
sürüklenmesi sorununun çözümü konusunda daha bütünsel ve etkin bir 
modelin geliştirilmesine ve uygulanmasına ışık tutacaktır. 

Ben, sunumuma neden böyle bir başlık attığımı anlatarak konuş-
mama başlamak istiyorum; 

Konuşma süremiz sınırlı, ancak üzerinde konuşulacak sorun bana 
göre, dünyanın ve toplumumuzun en önemli “Sosyal Sorunlarından” 
biridir. Birazdan konuşmacılar bu sorunun değişik boyutlarına açıklık 
getirecek ve çözümler önereceklerdir. 

                                                      
 Ankara Vali Yardımcısı 
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Ben, başlangıcı en az kentleşme kadar eski bir sosyal sorunun dikkat 
çekici hale geldiğinin ülkemizde fark edildiği bir tarihten itibaren, soru-
nun tartışılması ve baş edilme yollarının arandığı çalışmaların içinde, 
belki de odağında yer almış bir kamu yöneticisi oldum. 

Bu süreç aslında doğrudan konu odaklı bir tespit ve arayışla başla-
mamıştır. 

İstanbul İlinde 90’lı yılların sonundan itibaren fark edilen “Çocukla-
rın Sokakta Çalıştırılması ve Sokakta Yaşamak Zorunda Kalmaları” 
sorununun kamu güvenliğini etkileyen bir sorun olarak ortaya çıkması 
üzerine, İstanbul Valiliğince başlatılan “koruma, bakım, eğitim ve iyileş-
tirme” yaklaşımlarını içeren bir mücadele sürecinin ortasında fark edil-
miştir. Tıpkı “Ticari Cinsel Sömürüye Maruz Kalan Kız Çocukları” ve 
“Çocukların Madde Bağımlılığına Bulaşması” ve “Çocuk İşçiliği” so-
runlarının giderek aldığı tehlikeli boyutların ortaya çıkması gibi. 

İstanbul Valiliğinin sorunun çözümüne ilişkin ilk projeli yaklaşımı 
“sokakta yaşayan ve çalıştırılan çocukların korunması suretiyle kamu 
esenliğinin sağlanması için alınan 2000/1 Sayılı Güvenlik Kararı”dır. 
İşte bu karar doğrultusunda yürütülen, içinde Valilik, SHÇEK kuruluşla-
rı, Baro, Emniyet ve Jandarma, Belediye ve STK temsilcilerinin yer aldığı 
bu gün maalesef aynı ölçekte ve bütünsellikte olmasa da yürütülmeye 
devam eden çalışmaların hemen her aşamasında çocukların tartışmasız 
mağduru haline geldiği sosyal sorunların temelinde ilk sırada sorumlu 
olarak ailenin olduğu görülmüştür. 

Bu değerlendirmemizi doğrulamak amacıyla o yıllara ait çok önemli 
bazı verileri sizlerle paylaşmak istiyorum. 

Bu veriler, İstanbul İlinde 2000-2007 ve Antalya İlinde 2007-2011 yıl-
ları arasında yapılmış çalışmaların derlenmesi sonucu elde edilen somut 
verilerdir. 

Öncelikle çocukların sokakla ilişkilerinin aşama aşama ele alınması 
ve bu ilişkinin temelinde yer alan nedenlerin görülmesinde fayda var. 

Bu amaçla, ilk olarak çocukların sokakta çalıştırılması sürecine iliş-
kin sebep ve sonuçlara bakmalıyız. 
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BİRİNCİ BÖLÜM: 

SORUNUN TEMELİNDE YER ALAN AİLE 

1-SOKAKTA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLAR: 

Tablo:1 

Ailelerinin, yakınlarının, çeşitli çıkarcı kişi veya grupların sokak, 
meydan, pazar veya alışveriş merkezlerinde çalıştırarak, 
geçimlerini temin etmede araç olarak kullanılan çocuklardır. 

Bu çocuklar için ev; oyun, kültür ve günlük yaşam mekanı olma 
özelliğinde değildir. Çoğu geceleri evlerine dönmektedirler 
ancak tanık oldukları sokak ilişkileri zamanla aileleri ile 
ilişkilerinin bozulması sonucunu doğurur.  

Sokakta çalışma işini çoğunlukla okul saatleri dışında yapan bu 
çocuklar zamanla ailelerinden koptukları gibi okul ve eğitimle 
ilişkileri de hızla kopmaya başlar.

SOKAKTA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUK KİMDİR?

 
Tablo:2 

SOKAKTA ÇOCUĞU BEKLEYEN TEHLİKELER

Uzun süre sokakta çalıştırılan ve sokakta yaşamaya 
başlayan çocuklar aşağıdaki tehlikelerle karşılaştıkları
görülmüştür.

 Şiddet
Diğer insanlar ve arkadaşları tarafından uygulanan şiddet 

 Madde Bağımlılığı
Tiner, bali, hap, alkol,sigara ve zamanla uyuşturucu 

 Suça karıştırılma 
Yaşamak için hırsızlık, adam yaralama ve suç örgütlerine 
katılmaya zorlanma

 Sağlık sorunları
Madde kullanımı ve olumsuz yaşam koşullarından kaynaklanan 
fiziksel ve ruhsal sağlık sorunları

 Cinsel İstismar ve Ticari Cinsel Sömürü Aracı Olarak kullanılma
Taciz, tecavüz, fuhuşa sürüklenme
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- 01.01.1998 – 30.11.2006 tarihleri arasında ulaşılan ve hizmet veri-
len çocuk sayıları 

Sokakta Çalıştırılan Çocuklar: 

Tablo:3 
YAPILAN İŞLEMLER SAYI 

Ulaşılan ve İşlem Yapılan Çocuk Sayısı  13381 

Hizmet Verilen Çocuk Sayısı (birebir çocuk) 5774 

2- SOKAKTA YAŞAYAN ÇOCUKLAR: 

Sokakta çalıştırılan çocukların bir bölümü, kendileri için taşınamaz 
hale gelen çalıştırılma yükünün altından kalkamayınca evle ilişkisini 
önce zaman zaman sonra tamamen kopararak sokakta yaşamayı tercih 
etmeye başlar. Çocukların sokakla ilişkilerinde asıl önemli süreç budur. 
Bu süreç, çocukların en tehlikeli ve en insafsız sonuçlarla tanışmalarının 
başlangıcıdır. Çünkü içinde ne aradıkları gerçek özgürlük ne güven, 
sevgi ne de çocukça adalet vardır. 

Şimdi, 2000’li yıllarda İstanbul ve Antalya İllerinde ulaşılan sokakta 
yaşayan çocuklara ilişkin tespit ve verilere bakalım; 

2.1-İstanbul İli Verileri 

Tablo:4 

ÇOCUKLARIN  SOKAKTA YAŞAMASI OLGUSUNUN ALTINDA YATAN OLAY VE         

ETKENLER

İstanbul İlinde bugüne kadar Sokakta yaşayan Çocukların korunması amacıyla 

sürdürülen hizmetlerden çeşitli biçimlerde yararlanan çocuklarla meslek elemanları

tarafından yapılan görüşme sonuçlarından elde edilen bilgilere göre;

1. Göç
2. Çarpık kentleşme sonucunda oluşan sağlıksız yerleşim

3. Kontrolsüz nüfus artışı

4. Ailelerin sosyo-ekonomik düzeylerinin düşüklüğü
5. Ailenin Eğitimsizliği
6. Parçalanmış aile

7. Çocukların zorla sokakta  çalıştırılması

8. Aile içi şiddet
9. Çocukları maruz kaldıkları fiziksel ve cinsel istismar

10. Çocukları koruyacak Hukuksal düzenlemenin yetersizliği ve Çocuk hakları
bilincinin yetersizliği,

Özellikle göç alan tüm Kentlerde  Çocukların hızla ailelerinden 
uzaklaşmasına neden olmaktadır.

.
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Tablo:5 

20,6 20,7

13,7 17,1

7,8
4,5

8,7
7,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

A
İL

E
 İÇ

İ Ş
İD

D
E

T

A
İL

E
 İL

E
U

Y
U

M
S

U
Z

L
U

K

A
İL

E
P

A
R

Ç
A

L
A

N
M

A
S

I

Z
O

R
L

A
Ç

A
L

IŞ
T

IR
IL

M
A

A
R

K
A

D
A
Ş

Ç
E

V
R

E
S
İ

Y
U

R
T

-Y
U

V
A

U
Y

U
M

S
U

Z
L

U
Ğ

U

K
E

N
D
İ İ

S
T

E
Ğ

İ

D
İĞ

E
R

SOKAKTA YAŞAYAN ÇOCUKLARIN SOKAĞA ÇIKMA NEDENİ (%)

 
Bu tabloda görüldüğü gibi; çocukların sokağa yönelmelerindeki en 

büyük neden ailedir. Tanık oldukları şiddet, uyumsuzluk ve ailenin 
parçalanması en önemli etkenlerdir. 

Çocukların Yaş Durumlarına Göre Dağılımları: 

Tablo:6/a 

YAŞ DURUMUNA GÖRE DAĞILIM

12021039163TOPLAM

5853515-18YAŞ

8537629110-15 YAŞ

283222615-10 YAŞ

8260-5 YAŞ

TOPLAMERKEKKIZYAŞ GRUBU

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

0-5 YAŞ 5-10 YAŞ 10-15 YAŞ 15-18YAŞ

KIZ

ERKEK

YAŞ GRUBU

1%
24%

70%

5%

0-5 YAŞ

5-10 YAŞ

10-15 YAŞ

15-18YAŞ
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Bu çocuklar büyük bir yoğunlukla ilköğretim çağındaki çocuklardır. 
Yani ailenin ve öğretmenlerin gözetimindeki çocuklardır. Sokakta olduk-
larına göre ne aile ne de öğretmenleri sorumlulukları yeterince yerine 
getirmemiştir. 

Tablo:6/b 

10,5

28,5

40,3

20,1

0,6
0,0
5,0

10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0

5 - 9 YAŞ
ARASI

10 - 12
YAŞ

ARASI

13 - 15
YAŞ

ARASI

16 - 18
YAŞ

ARASI

18 YAŞ
ÜSTÜ

SOKAĞA ÇIKMA YAŞI (%)

 
Çocukların Kardeş Sayısına Göre Dağılımı: 

Tablo:7 

KARDEŞ SAYISINA GÖRE DAĞILIM

12021039163TOPLAM

66..13

76112

1919..11

3024610

524489

6050108

123102217

150127236

201162395

216185314

215196193

918742

323111

TOPLAMERKEKKIZKARDEŞ SAYISI
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Kalabalık (4-7 çocuklu) ailelerin çocuklarıdırlar. 

Tablo:8- Ailelerin Gelir Durumları 

GELİR DURUMUNA GÖRE DAĞILIM

12021039163TOPLAM

15132GELİRİ OLMAYAN

23320429DEĞİŞKEN 

167153141000 YTL-3000 YTL

18417014750YTL-1000 YTL

25722631500 YTL-750 YTL

31324469250 YTL-500 YTL

33294100 YTL-250YTL

TOPLAMERKEKKIZGELİR DURUMU
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KIZ
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GELİR DURUMU

3%
27%

21%15%

14%

19% 1%
100 YTL-250YTL

250 YTL-500 YTL

500 YTL-750 YTL

750YTL-1000 YTL

1000 YTL-3000 YTL

DEĞİŞKEN 

GELİRİ OLMAYAN

 
Dar gelirli ailelerin çocuklarıdır. 

Tablo:9-Ailelerin Göçle Gelip Gelmedikleri 

GÖÇ DURUMUNA GÖRE DAĞILIM

6601039163TOPLAM

14011525GÖÇ ETMEMİŞ

1062924138GÖÇ ETMİŞ

TOPLAMERKEKKIZGÖÇ DURUMU

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000

KIZ ERKEK

GÖÇ ETMİŞ

GÖÇ ETMEMİŞ

GÖÇ DURUMU

88%

12%

GÖÇ ETMİŞ

GÖÇ ETMEMİŞ
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Çocuklar %80 oranında göçle gelmiş ailelerin çocuklarıdır. 

Çocukturlar, kentin yabancısı, kalabalık ailelerden ve yoksuldurlar. 

2.2- Antalya İli Verileri 

Tablo:10 

GÜLLÜK ÇOCUK VE GENÇLİK MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
01.01.2008 – 31.12.2008

Kız Çocuğu :   49
Erkek Çocuğu : 276
İlk Kez Giriş Yapan Çocuk Sayısı : 325

Kız Çocuğu :    67
Erkek Çocuğu :  442
Toplam Mükerrer Çocuk Sayısı :  509

2008 Yılı Sokakta Çalıştırılan Tek Çocuk Dağılımı

15%

85%

Kız Çocuğu

Erkek Çocuğu

2008 Yılı Sokakta Çalıştırılan Mükerrer Çocuk Dağılımı

13%

87%

Kız Çocuğu

Erkek Çocuğu

a- SOKAKTA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK VERİLER:
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Tablo:11 

ÇOCUK VE GENÇLİK MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
01.01.2008 – 31.12.2008

ÇOCUKLARIN EĞİTİM DURUMLARI

- Hiç Okula Gitmemiş :   39
- İlköğretime Devam Eden : 227
- İlköğretim Terk :   32
- İlköğretim Mezunu :     4
- Liseye Devam Eden :   16 
- Lise Terk :     7
TOPLAM :  325

Sokakta Çalıştırılan Çocukların Eğitim Dururmu

12%

70%

10% 1%5% 2%

- Hiç Okula Gitmemiş - İlköğretime Devam Eden - İlköğretim Terk

- İlköğretim Mezunu - Liseye Devam Eden - Lise Terk

 

Antalya verileri de İstanbul verilerini desteklemektedir. 

Çocuklar göçle gelen yoksul ailelerin ilköğretim çağındaki çocukla-
rıdır. Bu oranların 2000’li yıllar boyunca değişmediği görülmektedir. 
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Tablo:12 

GÜLLÜK ÇOCUK VE GENÇLİK MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
01.01.2009 – 31.12.2009

Kız Çocuğu :   61

Erkek Çocuğu : 288

İlk Kez Giriş Yapan Çocuk Sayısı : 349

Kız Çocuğu :  134

Erkek Çocuğu :  583

Toplam Mükerrer Çocuk Sayısı :  717

2009 Yılı Sokakta Çalıştırılan Tek Çocuk Durumu

17%

83%

Kız Çocuğu Erkek Çocuğu

2009 Yılı Sokakta Çalıştırılan Mükerrer Çocuk Durumu

19%

81%

Kız Çocuğu Erkek Çocuğu
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Tablo:13 

ÇOCUK VE GENÇLİK MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
01.01.2009 – 31.12.2009

HİZMET VERİLEN ÇOCUKLARIN YAŞ DAĞILIMI

YAŞ 
DURUMU

TOPLAM

5 – 6 YAŞ 12

7 – 9 YAŞ 42

10 – 12 YAŞ 105

13 – 15 YAŞ 130

16 – 18 YAŞ 60

TOPLAM 349

3,4

12,0

30,1

37,2

17,2

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

1

5 – 6 YAŞ

7 – 9 YAŞ

10 – 12 YAŞ

13 – 15 YAŞ

16 – 18 YAŞ

 
Çocuklar, gözümüzün önünde, aileleri ve/veya çıkarcı kişi/gruplar 

tarafından sömürülmekte, bu sömürünün çekilmez hale gelmesi sonu-
cunda ailelerinden kopmakta ve yeni bir sömürü alanına kaymaktadır-
lar. Üstelik bu alan daha da korkunç bir sömürü alanıdır. 

Burada çocuklar, güçlünün zayıfı nasıl ezdiği, şiddet, taciz ve teca-
vüzle bedenini nasıl sömürdüğü, aralarında barınabilmek, doyabilmek, 
adamdan sayılmak için suça nasıl bulaştırıldığı ile tanışmaktadır. 

Ev ateş, sokak yangın yeridir onlar için. Her iki durum da çocuklar 
için çok ağır bir işçiliktir. Bu tanım BM tarafından da böyle kabul edil-
mektedir. 

3- ÇOCUKLARIN SUÇA SÜRÜKLENMESİ: 

Suça sürüklenen çocukları incelerken öncelikle şu tespiti yapmak 
zorundayız; sokakta çalıştırılan ve/veya sokakta yaşayan çocukların ta-
mamı veya büyük bir bölümünün suça sürüklendiğini söylemek doğru 
değildir. Birazdan inceleyeceğimiz veriler de gösterecektir ki, suça sü-
rüklenen çocuklar çoğunlukla aileleri ile birlikte yaşayan çocuklardır. 
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Sizlere burada sunacağım veriler 2004-2006 yıllarında İstanbul İlin-
de haklarında adli ve idari işlem yapılmış çocuklarla ilgili kayıtlardan 
alınmıştır. 

İSTANBUL İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 

ÇOCUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ VERİLERİ 

2004-2006 

KANUNLA İHTİLAFA DÜŞEN ÇOCUKLAR 

3.1- İstanbul İli Verileri 

Tablo:14 - 2004 YILI 

a) Genel Durum 
11606 Olay 

15273 İşlem Sayısı (tekrar) 

2237 Kız 

13036 Erkek 

 

b) Yaş grupları 
868 0-11 Kız 

379 0-11 Erkek 

1369 12-18 Kız 

12657 12-18 Erkek 

 

c) Aile durumu 
%85 Öz anne/ baba  

%5 Sokakta yaşayan 

%3 Yakın akraba 

 

Görüldüğü gibi suça sürüklenen çocukları çok büyük bir bölümü ai-
leleri yanında yaşamaktadır. O halde çocukların suça sürüklenmesinde 
ailenin bilgisi ve/veya bizzat teşviki vardır diyebiliriz. 
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d) Uçucu/Uyuşturucu Madde Kullanım Durumları 
%4 Tiner, bally 

%1 Uyuşturucu 

%1 Hap 

%2 Alkol 

%34 Sigara  

 

Suça sürüklenen çocukların tümü veya çoğunluğunun madde ba-
ğımlısı olduğu yolundaki yaygın değerlendirmelerin de doğru olmadığı 
görülmektedir. 

Tablo:15 - 2005 YILI 

a) Genel Durum 
11382 Olay 

14016 Yakalanan Çocuk Sayısı 

1770 Kız 

11784 Erkek 

 

b) Yaş grupları 
804 0-11 Kız 

379 0-11 Erkek 

1428 12-18 Kız 

11483 12-18 Erkek 

 

c) Aile durumu 
%84 Öz anne baba  

%2 Sokakta yaşayan 

%4 Yakın akraba 

%3 Kurumda 
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d) Madde Kullanım Durumu 
%57 Madde Kullanmıyor 

%37 Sigara 

%2 Alkol 

%1 Çözücü, Yapıştırıcı, uyuşturucu, Hap 

Tablo:16 - 2006 YILI (01.01.2006-30.10.2006) 

a) Genel Durum 
9785 Olay 

11375 Yakalanan Çocuk Sayısı 

1635 Kız 

9740 Erkek 

 

b) Yaş grupları 
723 0-12 Kız 

497 0-12 Erkek 

912 13-18 Kız 

9243 13-18 Erkek 

 

c) Aile durumu 
%81 Öz anne baba  

%7 Kurumda 

%3 Yakın akraba 

%3 Öz anne üvey baba 

%2 Arkadaş 

%2 Sokakta yaşayan 

%1 Üvey anne öz baba 

%1 Kardeş  
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d) Madde Kullanım Durumu 
%57 Madde Kullanmıyor 

%37 Sigara 

%2 Alkol 

%1 Çözücü 

%1 Yapıştırıcı, uyuşturucu, Hap 

 

Görüldüğü gibi, 2004-2006 yıllarında kanunla ihtilafa düşen bu ço-
cukların %81-85’i aileleri ile birlikte yaşamaktadır. 

3.2- Antalya İli Verileri 

Tablo:17 

ANTALYA İLİNDE
2008-2009-2010 YILLARINDA SUÇA 

SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR

(2008 Yılı İl Emniyet Müdürlüğü Verileri İl Merkezine ait 
olup, 2009 ve 2010 Yılı verilerine tüm ilçeler dahil edilmiştir.)

2008 2009 2010 KIZ ERKEK TOPLAM

İl Emniyet Müdürlüğü 1431 2615 3518 1686 5878 7564

İl Jandarma Komutanlığı 409 235 298 91 851 942

TOPLAM 1840 2850 3816 1777 6729 8506

 
Ülkemiz ve dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan 

Antalya’da en çok göç alan ilk üç ilimizdendir. Hızlı bir kentleşme, en 
önemli geçim kaynağı turizm ve bundan pay alabilmek umuduyla gelen 
aileler. 

Çocukların hızla artan suça sürüklenmeleri sürecine tanık oluyoruz. 
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4-SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR VE MADDE BAĞIMLILIĞI: 

Tablo: 18 

Suça Sürüklenen Çocukların Madde Bağımlılığı Durumu: İSTANBUL 

1 HİÇBİR MADDE KULLANMIYOR 57%
2 SİGARA 37%
4 ALKOL 2%
3 ÇÖZÜCÜ 1%
5 YAPIŞTIRICI 1%
6 UYUŞTURUCU 1%
7 HAP 1%

31.12.2006 SONU ADLİ VE İDARİ İŞLEM GÖREN ÇOCUKLARIN 
MADDE BAĞIMLILIĞI İSTATİSTİĞİ

ALKOL
2%

ÇÖZÜCÜ
1%

YAPIŞTIRICI
1%

UYUŞTURUCU
1%

HAP
1%

SİGARA
37%

HİÇBİR MADDE 
KULLANMIYOR

57%

Toplumda sokakta yaşayan ve çalıştırılan çocuklara yönelik algı maalesef tüm bu çocukların suça karışan ve özellikle de 
kap kaç suçlarını işleyen çocuklar olduğu şeklindedir.Bu tablo ise bırakınız sokakta yaşayan çocukları bu çocuklar 
içerisinde madde kullanımına bulaşan çocukların bile suça karıştırılan çocuklar içerisinde %4 oranında kaldığını
göstermektedir.Bu tespit suça karıştırılan çocuklar içerisinde sokaktaveya arkadaşı yanında  yaşayan çocukların %4 
oranında olması ile de örtüşmektedir.  

Suça Sürüklenen Çocuklar Kiminle Yaşıyor? 

Tablo: 19 

1 ÖZ ANNE ÖZ BABA 84%
2 SOKAKTA 2%
3 YAKIN AKRABA 3%
4 KURUMDA 4%
5 KARDEŞ 2%
6 ÖZ ANNE ÜVEY BABA 2%
7 ARKADAŞ 2%
8 ÜVEY ANNE ÖZ BABA 1%

31.12.2005 SONU ADLİ VE İDARİ İŞLEM GÖREN ÇOCUKLARIN 
KİMİNLE YAŞADIĞINI GÖSTERİR İSTATİSTİK

ARKADAŞ
2%KARDEŞ

2%

YAKIN AKRABA
3%

ÖZ ANNE ÜVEY BABA
2%

ÜVEY ANNE ÖZ BABA
1%

SOKAKTA
2%

KURUMDA
4%

ÖZ ANNE ÖZ BABA
84%

47

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından haklarında adli ve idari işlem yapılan  çocukların sadece 
%2’sinin sokakta yaşayan çocuk olduğu,%2’sinin de arkadaş yanında kalan çocuk olduğu dolayısı ile bu çocukların da aile ve 
kurum ortamından uzakta oldukları değerlendirildiğinde tüm sokakta yaşayan çocukların suça karıştıkları algısının yanlış
olduğu sonucuna varılmaktadır.Bunun yanında suça sürüklenen çocukların %91’inin ailelerinin ihmal istismar ve 
yönlendirmesiyle suça karıştırıldıkları anlaşılmaktadır.
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Tablo:20 

1 ÖZ ANNE ÖZ BABA 81%
2 KURUMDA 7%
3 ÖZ ANNE ÜVEY BABA 3%
5 YAKIN AKRABA 3%
4 ARKADAŞ 2%
8 SOKAKTA 2%
6 ÜVEY ANNE ÖZ BABA 1%
7 KARDEŞ 1%

31.12.2006 SONU ADLİ VE İDARİ İŞLEM GÖREN ÇOCUKLARIN 
KİMİNLE YAŞADIĞINI GÖSTERİR İSTATİSTİK

ARKADAŞ
2%

KARDEŞ
1%

YAKIN AKRABA
3%

ÖZ ANNE ÜVEY BABA
3%

ÜVEY ANNE ÖZ BABA
1%

SOKAKTA
2% KURUMDA

7%

ÖZ ANNE ÖZ BABA
81%

 
5- İSTİSMARA MARUZ KALAN KIZ ÇOCUKLARININ AİLE BİL-

GİLERİ: 

Tablo: 21 

%3943Annesi Babası birlikte yaşamayan çocuk sayısı

%78Seçim yapılmamış çocuk sayısı

%5358Annesi Babası birlikte yaşayan çocuk sayısı

AİLE BİLGİLERİ
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6- BAĞIMLILIK TEDAVİSİ GÖREN ÇOCUKLARIN AİLE BİLGİLERİ: 

Tablo: 22 

Tablo 5. Çocuk veya ergenin son bir yıldır kimlerle yaşadığı

%4.8 
vaka sayısı: 16

%2.3 
vaka sayısı: 15

%20 
vaka sayısı: 3.5

Diğer 

%0.3 
vaka sayısı: 1

%0.6 
vaka sayısı: 4

%1.6 
vaka sayısı: 9

Sokak 

%1.5
vaka sayısı: 5

%1.6 
vaka sayısı: 10

%0.5 
vaka sayısı: 3

Akraba

%1.2 
vaka sayısı: 4

%1.2 
vaka sayısı: 8

%1.4 
vaka sayısı:8

Baba

%5.1 
vaka sayısı: 17

%9.0 
vaka sayısı: 58

%1.7 
vaka sayısı: 10

Anne

%87.0 
vaka sayısı: 289

%82.0 
vaka sayısı: 527

%91.3 
vaka sayısı: 527

Anne-baba

2007 2006 2005 

ÇEMATEM’e başvuranlarda büyük oranda anne ve baba ile birlikte yaşadıkları görülmektedir. Ancak 
bu gençlerin sürekli sokak yaşantısı olmasa dahi zamanlarını büyük oranda sokakta geçirdikleri, 
evden kısa veya uzun süreli uzaklaşmaları, madde kullanımının yanı sıra sokak yaşantısı nedeniyle 
de bir halk sağlığı sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır.

 
Tablo:23 

%0.9
vaka 
sayısı:3

%0.9
vaka 
sayısı:3

%3.0
vaka sayısı:10

%45.8
vaka 
sayısı:152

%26.5
vaka 
sayısı:88

%9.3
vaka 
sayısı: 31

%19.9
vaka sayısı: 66

Düzenli 
kullanım

--%0.6
vaka sayısı:2

%39.8
vaka 
sayısı:132

%12.0
vaka 
sayısı:40

%5.4
vaka 
sayısı:18

%18.4
vaka sayısı: 61

İlk 
madde

%5.4
vaka 
sayısı:18

%2.1
vaka 
sayısı:7

%11.4
vaka sayısı:38

%56.3
vaka 
sayısı:187

%37.0
vaka 
sayısı:123

%16.0
vaka 
sayısı: 53

%28.9
vaka sayısı: 96

Kullanım  

Kokain Eroin BenzodiazepinEsrar EcstasyTiner Bali

Tablo 8. Kullanılan maddeler- 2007

ÇEMATEM’e başvurularda aile özellikleri incelendiğinde büyük oranda anne-babanın birlikte olduğu 
görülmektedir. Anne-baba birlikte olsa dahi, bu sonuç aile işlevselliğine ilişkin bir bilgi 
sunmamaktadır.

%3.69%3.57%3.58Kardeş sayısı

%3.0 vaka sayısı:10%4.0 vaka sayısı:26%2.3 vaka sayısı:13Üvey baba

%2.7 vaka sayısı:9%3.0 vaka sayısı:19%1.0 vaka sayısı:6Üvey anne

%92.2 vaka sayısı:306%85.5 vaka sayısı:550%97.2 vaka sayısı:561Baba sağ

%95.8 vaka sayısı:318%90.0 vaka sayısı:579%98.8 vaka sayısı:570Anne sağ

%84.6 vaka sayısı:281%79.2 vaka sayısı:509%91.5 vaka sayısı:528Anne-baba birlikte

200720062005

Tablo 9. Aile özellikleri
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Anne ve babası ile birlikte yaşayan çocuklarda madde bağımlılığı 
sorununun daha büyük olduğunu görüyoruz. O halde, aile nerede, diye 
sormak zorundayız. 

7-ANKARA İLİNDE SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARA İLİŞKİN 
ÇOCUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ VERİLERİ: 

Tablo:24 

 
2010 2011 2012 

KIZ ER-
KEK 

TOP-
LAM 

Olay 
Sayısı KIZ ER-

KEK 
TOP-
LAM 

Olay 
Sayısı KIZ ER-

KEK 
TOP-
LAM 

Olay 
Sayısı 

360 3008 3368 2647 500 2584 4084 3058 619 3722 4348 3139 

 

Ankara İlinde de olay sayısının ve kanunla ihtilafa düşen çocuk sa-
yısının arttığını görüyoruz. 

8-TÜİK RAPORLARINDAN DEĞERLENDİRMELER: 

8.1- 2011 Yılı –Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin TÜİK Verileri: 

Tablo:25 

T: Toplam E: Erkek K: Kız 
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8.2-İsnat edilen suç türü, yaş grubu ve cinsiyetine göre güvenlik bi-
rimine gelen veya getirilen çocuklar, 2011 

Tablo:26 

T: Toplam E: Erkek K: Kız 

 
2011 yılında 11-14 yaş grubunda 25.353 çocuğun çeşitli suçlara karış-

tığını görüyoruz. Bu suçların da büyük bir çoğunlukla yaralama ve hır-
sızlık fiillerinde yoğunlaştığını görüyoruz. Şiddet ve yoksulluk. 
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8.3- Yaş grubu ve cinsiyetine göre ceza infaz kurumuna giren çocuk 
hükümlüler, 2009-2011 

Tablo:27 

T: Toplam E: Erkek K: Kız 

 
 

8.4- TÜİK Verilerine Göre Çocuk Suç Oranları: 

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, suça karışan çocukların 
sayısı her geçen gün artıyor. Son dört yılda çocuk suçlu artış oranı yüzde 
36. Yalnızca 2011 yılında 84 bin çocuk suç işledi. Uzmanlar, bu durumun 
birinci sebebinin aile olduğunu, ilgili kurumların da aileye destek ver-
mekte yetersiz kaldığını ifade ediyor. 

İzmir'de 15 yaşındaki H.K., öğretmenini bıçaklayarak öldürdü. İs-
tanbul'da ise 3. sınıf öğrencisi bir kız çocuğu, 5 buçuk yaşındaki Eren 
B.'yi tuvalette ıslatıp dövdü. Son günlerde meydana gelen bu olaylar 
Türkiye'de şiddete karışan çocukları gündeme getirdi. Emniyet ve Jan-
darma teşkilatlarının, Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) rapor ettiği 
verilere göre, 2008 yılında 62 bin, 2009'da 69 bin, 2010'da 83 bin, 2011'de 
84 bin 916 çocuk suça karıştı. Bu veriler, son dört yılda çocuk suçlarında 
yüzde 36'ya varan artış anlamına geliyor. Yaralama, hırsızlık, mala zarar 
verme, cinsel suçlar, tehdit, uyuşturucu ve adam öldürme gibi suçları 
kapsayan bu artış, uzmanları da endişelendiriyor. 
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Tablo:28 

 
 

Cezaevlerinde çocuk mahkûmlara yönelik çalışmalarıyla tanınan 
Prof. Dr. Adem Solak, istatistiklerin TÜİK verilerine yansıyandan daha 
yüksek olduğuna dikkat çekiyor. Solak'ın 2008-2010 arasında Adalet 
Bakanlığı verilerine dayanarak verdiği suça bulaşan çocuk sayısı 427 bin. 
Solak, adli vaka olarak rapor edilen bilgilerin daha gerçekçi olduğuna 
dikkat çekerek, suça bulaşan çocuk sayısının TÜİK verilerinin iki katı 
olduğu tahminini yapıyor. 

Boşanmış aileler, şiddet mağduru çocuklar, istismara uğrayan ço-
cuklar toplumsal rehabilitasyon kanallarının tıkalı olması nedeniyle po-
tansiyel suçlu haline geliyor. Yine suç işleyen ve cezaevine düşen ancak 
rehabilite edilmeyen, suçlularla aynı ortamda cezaevine konulan çocuk-
lar suça bağımlı hale geliyor. Ayrıca çocuklarla ilgili kurumlar arasında 
işbirliği olmaması ve suça şahit olanların ihbar etmekten korkması, ço-
cuk suçlarıyla mücadeleyi olumsuz etkiliyor. 

Adem Solak'ın cezaevlerinde hükümlü ve tutuklu çocuklara yönelik 
yaptığı çalışmada ise bir başka nokta dikkat çekiyor. Cezaevlerindeki 
çocukların yüzde 63'ü kendini korumak istediği için şiddete başvurdu-
ğunu ifade ediyor. Yüzde 17'si içinde bulunduğu sorunu çözmede başka 
yol bilmediği için, yüzde 10'u da karşısındaki kişiyi cezalandırmak için 
şiddet uyguluyor. Birkaç gün önce okulda öğretmenini öldüren H.K.'nin 
hikayesi de bu durumu açıklıyor. Ağabeyi hapiste olan H.K., babası tara-
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fından dövülüyor. Etrafındakilerle sürekli kavga eden H.K., yanında 
bıçak taşıyor. Sık sık okuldan kaçan çocuk, arkadaşlarına da bıçakla sal-
dırıyor. 

Uzmanlar, Türkiye'de devlet kurumlarının ancak çocuk suç işledi-
ğinde harekete geçtiğini söylüyor. 2005 yılında çıkarılan Çocuk Koruma 
Kanunu da dâhil yasalar ve kurumlar suç ve ceza odaklı bir yaklaşıma 
sahip. Çocukların suça sürüklenmelerini engelleme konusunda gereken-
ler yapılmıyor. Mağdur çocuklarla ilgili ise çok az yasal düzenleme bu-
lunuyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürü Murat Ko-
çak, Türkiye'nin bu yaklaşımdan çıkarak suçu önlemeye yönelik uygu-
lamalar yapması gerektiğini vurguluyor. 

9-TÜRKİYE’DE İLK AÇILAN, SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLA-
RA ÖZGÜ TEDBİRLERİN UYGULANDIĞI “KEMERBURGAZ BAKIM 
KORUMA VE SOSYAL REHABİLİTASYON MERKEZİ”NDEN BİR UY-
GULAMA ÖRNEĞİ 

Suça Sürüklenen Çocuklara Yönelik Koruyucu Ve 
Destekleyici Tedbirler 

Kemerburgaz-Ağaçlı Çocuk Ve Gençlik Merkezi 

BİLİMSEL KURUL TOPLANTISI 

(30.04.2007) 

Saygıdeğer Kurul Üyeleri, 

5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanununun 3/a-2 maddesi’nde tanımla-
nan “Suça sürüklenen çocuklara”a yönelik, aynı kanunun 5.maddesi’nde 
açıklanan koruyucu ve destekleyici tedbirleri uygulamak amacıyla, İs-
tanbul Valiliğince yaptırılıp, 09.02.2007 tarihinde resmen hizmete başla-
yan Çocuk Ve Gençlik Merkezinde, bu güne kadar Çocuk Mahkemeleri 
tarafından tedbiren gönderilen 31 çocuğa hizmet verilmeye çalışılmıştır. 

Takdir edileceği gibi gerek hedef kitlenin özellikleri gerekse verile-
cek hizmetin niteliği nedeniyle, yeni açılan bir kuruluşta, çok büyük ço-
ğunluğu alanı yeni tanıyan personelden oluşan bir kadro ile önemli hiz-
met sorunlarının yaşanması kaçınılmazdır. 

Amacımız, suça sürüklenen çocuklara dönük hizmetlerin 5395 sayılı 
Kanunda ön görüldüğü şekilde sadece bu çocuklara özgü yaklaşımlarla, 
bir taraftan çocukların hizmet sürecinde yeni bir dışlanma ile karşılaşma-
larını önleyerek sürdürmek diğer taraftan, bu kuruluşun bir infaz kuru-
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mu olmadığını anlatarak ama aynı zamanda çocukların peşinden hiç 
ayrılmayan sömürü riskinden de çocuğu dolayısıyla tüm toplumu önle-
yebilmek için son derece disiplinli bir yaklaşımı hukuk kuralları içeri-
sinde başarmaktır. 

Değerli üyeler, 

5395 sayılı Kanunun yürürlüğünden önce mevcut mevzuatın yeter-
sizliği, kurumsal yapının yetersizliği, uzman kadroların yetersizliği gibi 
sebepler göz ardı edilerek toplumun bu çocuklara dönük algısının yarat-
tığı baskıyla sadece bir tedbir yaratmak üzere herhangi bir şekilde suça 
sürüklenmiş çocuklar özelliklerine bakılmaksızın, çocuklara dönük genel 
sosyal hizmet kuruluşlarına sevk edilmişler, bu sevk sonucu bazı kurum-
lar sorumluluktan kurtulmuş, buna karşın çocukları muhafaza etmekle 
yükümlü kuruluşlar sorumluluklarını göze alarak ya da sorumluluğu 
göz ardı ederek bu çocukların yeniden suç sarmanına sürüklenmesine 
göz yummuşlardır. Bu kısır döngü günümüze kadar sürüp gelmiş ve 
bugün ciddi bir toplumsal sorun halini almıştır. 

Bu güne kadar, özellikle 2004 yılı başından itibaren Valiliğimizce 
konuya dönük yeni yaklaşımlar üretme çabası sonucu öncelikle karşı 
karşıya bulunulan sorunu sayısal boyutları tespit edilmeye çalışılmıştır. 
Bu çerçevede; 

1. 2005 yılında 11382 olayda 14016 çocuk adli işlem görmüş, 

2. 2006 yılında 11790 olayda 13740 çocuk işlem görmüş, 

3. 2007 yılında 15.04.2007 tarihi itibari ile 3353 olayda 3869 çocu-
ğun adli işlem gördüğü tespit edilmiştir. 

4. İlgili kurumların kayıtlarına girmiş bilgilere göre bu güne ka-
dar; Çocuk Mahkemeleri, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Çocuk Polisi 
marifetiyle 139 çocuğun Çocuk ve Gençlik Merkezlerine, 99 çocuğun 
çocuk yuvası ve yetiştirme yurtlarına sevk edildiği görülmüştür. 

5. Kuruluşlara sevk edilen 238 çocuktan 86’ sının 15 yaşın altında 
olduğu tespit edilmiştir. Sosyal Hizmet Kuruluşlarının kayıtlarına 
giren bu çocukların tamamının Kemerburgaz Ağaçlı Çocuk ve Gençlik 
Merkezinin hizmete açılış tarihi itibari kuruşlarından kaçak olduğu 
bir gerçektir. 

6. Bu çocukların sosyal profilini görmek açısından; Kasım 2005 
tarihinde yapılan bir araştırma sonuçlarına bakmak yararlı olacaktır: 
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 İstanbul İli genelinde 108 erkek, 99 kız olmak üzere toplam 207 
çocuk 37 aileye mensuptur. 

 27 aile en az iki çocuğunu suç ilişkilerinde kullanmaktadır. 

 10 aile 3 ve daha üstünde tüm çocuklarını suç ilişkilerinde kul-
lanmaktadır. 

 Araştırmanın yapıldığı tarih itibari ile çocukların suça sürük-
lenme yaşının 6 yaşına kadar indiği görülmüştür. 

7. Çok kısa bir süreci içermesine karşın gerek 5395 sayılı kanunun 
yürürlüğe girmesinden sonraki gelişmeler gerekse yeni hizmet yakla-
şımının sağladığı etkiyi görmek açısından; 01.01.2007-15.04.2007 tarihi 
arasındaki verilere bakmakta fayda vardır. 

 2006 yılının aynı döneminde (01.01.2006-15.04.2006) toplam olay 
sayısı 3396 olup, 2007 yılının aynı döneminde 3353 olayla önemsenme-
yecek bir azalma (43 olay) görülmüşse de, 2006 yılında aynı dönem 
içerisinde 0-12 yaş grubunda 268 kız çocuğu hakkında işlem yapılmış 
iken bu sayı 2007 yılında 50 çocuğa, 2006 yılında aynı yaş grubunda 
137 erkek çocuk hakkında işlem yapılmış iken 2007 yılında bu sayının 
94 e düştüğü görülmüştür. Bu sonuç 0-12 yaş grubundaki çocukların 
suç ilişkilerinde azaldığını göstermektedir. (Bu durum Türk Ceza Ka-
nunun 31. maddesi ile getirilen ceza takibatından muafiyetle çelişen 
bir gelişmedir.) 

 2006 yılında çocukların karıştırıldığı olaylar içerisinde ilk sıra-
yı 347 olay ile dolandırıcılık ve yan kesicilik suçları alırken, iş yerin-
den hırsızlık suçları 302 olayla 2. sırada yer almakta, kap-kaç olayları 
ise 61 olayla ilk 10 olay dışında yer almaktadır. 

 2007 yılında, 15.04.2007 tarih itibari ile sıralanan ilk 10 olay içe-
risinde 316 olayla yaralama ilk sırayı alırken, 245 olayla iş yerinden 
hırsızlık 3. sırada, oto ve otodan hırsızlık 219 olayla, 4. sırada elden 
hırsızlık 91 olayla 10. sırada yer almıştır. Kap-kaç olayı 44 olayla 19. 
sırada yer almıştır. 

 2007 yılında, narkotik suçlar ile (211 olay), cinsel suçlar (126 
olay) ilk 10 olay içerisinde yer alması olumsuz bir gelişmedir. 

8. Suça sürüklenen çocukların % 80-86 oranlarında aileleri ile bir-
likte yaşayan çocuklar olduğu, dolayısıyla bu çocukların aileleri tara-
fından suça sürüklendiği bir gerçektir. 
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9. Bu çocukların, %10 unun okur-yazar olmadığı, % 65 inin İlköğ-
retim, % 25 inin de Lise çağında olduğu değerlendirildiğinde çocukla-
rın büyük bir yoğunlukla İlköğretim sürecinden koparıldıkları anla-
şılmaktadır. 

Sonuç olarak; Türkiye’de ilk kez başlatılan yeni hizmet yaklaşımı ile 
suça sürüklenen çocukların korunması ve rehabilitasyonlarında başarılı 
olabilmek her şeyden önce bu alandaki kurumlaşmanın tamamlanması, 
bunun içinde ilgili tüm kurumların 5395 sayılı Kanunun ön gördüğü 
yeni yaklaşımı kabul etmesi ve sorumluluklarını yerine getirmesi ile 
mümkün olacaktır. En az bunun kadar önemli olan bir başka hususta 
önce ailelerinin sonra çocukların bu yaklaşımı kabul etmesidir. 

Bugün yukarıda sizlere sunulan bilgiler ve kuruluş görevlilerinin 
ileteceği sorunlar çerçevesindeki geliştireceğiniz önerilerin önümüzdeki 
dönemde sürdürülecek hizmetler açısından son derece önemli olduğuna 
inanıyorum. 

Mehmet SEYMAN 

Vali Yardımcısı 

10- SONUÇ VE DEĞERLENDİRME: 

Sokakta çalıştırılan/yaşayan, cinsel istismara maruz kalan, madde 
bağımlılığına bulaşan ve suça sürüklenen çocuklara ilişkin, 1998-2012 
yılları arasında tespit edilmiş kurumsal verileri olabildiğince geniş bir 
yelpazeden sizlere sunmaya çalıştık. 

Bu veri ve değerlendirmelerden özet bir sonuç çıkaracak olursak; 

 Tüm mağdur çocuk kategorilerinde, bu çocukların %70-80 ora-
nında ilköğretim çağında oldukları yani Anayasamız ve medeni kanuna 
göre aileleri ve devletin himayesindeki çocuklar olduğu, 

 Göçle gelen ve kalabalık bir nüfusa sahip ailelerin çocukları ol-
dukları, 

 İşsiz ve yoksul ailelerin çocukları olmaları nedeniyle, aile eko-
nomisine katkı sunmalarını sağlamak amacıyla aileleri tarafından sokak-
larda satıcı olarak çalıştırıldıkları, 

 Sokakta yaşayan çocukların da sokaklara egemen güçlü, lider ya 
da zorba gruplar tarafından çalıştırıldıkları, 

 Sokağa yönelmelerindeki en önemli nedenlerin, aile içi şiddet, ai-
le ile uyumsuzluk ve ailenin parçalanması ve zorla çalıştırılma olduğu, 
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 Madde bağımlılığına bulaşan çocukların da çok büyük bir bölü-
münün (%80-90) ailesi ile yaşayan çocuklar olduğu, 

 Suça sürüklenen çocukların da %80-86’sının aileleri ile birlikte 
yaşayan, % 65 inin İlköğretim çağında, çok büyük bir bölümünün de 
bizzat aileleri tarafından suç ilişkilerinde kullanıldığı anlaşılmaktadır. Bu 
sonuçlar maalesef geçtiğimiz 10yıllık dönemde de böyleydi, çok acıdır ki 
bu gün de böyle. (2011 yılı TÜİK verilerine göre 84.000 çocuk suça sürük-
lenmiştir. Ve Prof. Adem Solak’ın değerlendirmeleri ile de bunun en 
büyük sorumlusu ailedir.) 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

ÇOCUKLARIN SUÇA SÜRÜKLENMESİ SORUNUNDA 

KORUMA MEKANİZMALARININ YETERSİZLİĞİ 

Değerli Katılımcılar, çocuklarımız suça sürükleninceye kadar bunla-
rın tamamını ifade etmese de büyük bir bölümünün geçirdikleri soysal 
sorun evrelerini somut verileri de göstererek incelemeye çalışmış ve bu 
sorun evrelerinin temelinde ailenin ihmal ve istismarını sizlere anlatma-
ya çalışmıştık. Bu bölümde ise hepimizin gözleri önünde çocuklarımız 
suça sürüklenirken, onları gözetecek, koruyacak, eğitecek, tedavi ve re-
habilitasyonlarını sağlayacak kurumsal yapıyı (olan ve olması gereken) 
inceleyerek sorunun ikinci önemli boyutunu da değerlendireceğiz. 

Bu bölümde sözlerime TÜİK 2011 Raporunda yer alan, Prof. 
Dr.Sn.Adem Solak’ın kısa bir değerlendirmesiyle başlamak istiyorum. 

Cezaevlerinde çocuk mahkûmlara yönelik çalışmalarıyla tanınan 
Prof. Dr. Adem Solak, istatistiklerin TÜİK verilerine yansıyandan daha 
yüksek olduğuna dikkat çekiyor. Solak'ın 2008-2010 arasında Adalet 
Bakanlığı verilerine dayanarak verdiği suça bulaşan çocuk sayısı 427 bin. 
Solak, adli vaka olarak rapor edilen bilgilerin daha gerçekçi olduğuna 
dikkat çekerek, suça bulaşan çocuk sayısının TÜİK verilerinin iki katı 
olduğu tahminini yapıyor. 

“Boşanmış aileler, şiddet mağduru çocuklar, istismara uğrayan ço-
cuklar toplumsal rehabilitasyon kanallarının tıkalı olması nedeniyle po-
tansiyel suçlu haline geliyor. Yine suç işleyen ve cezaevine düşen ancak 
rehabilite edilmeyen, suçlularla aynı ortamda cezaevine konulan çocuk-
lar suça bağımlı geliyor. Ayrıca çocuklarla ilgili kurumlar arasında işbir-
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liği olmaması ve suça şahit olanların ihbar etmekten korkması, çocuk 
suçlarıyla mücadeleyi olumsuz etkiliyor. 

Adem Solak'ın cezaevlerinde hükümlü ve tutuklu çocuklara yönelik 
yaptığı çalışmada ise bir başka nokta dikkat çekiyor. Cezaevlerindeki 
çocukların yüzde 63'ü kendini korumak istediği için şiddete başvurdu-
ğunu ifade ediyor. Yüzde 17'si içinde bulunduğu sorunu çözmede başka 
yol bilmediği için, yüzde 10'u da karşısındaki kişiyi cezalandırmak için 
şiddet uyguluyor…” 

Sayın.SOLAK’ın bu değerlendirmesi aslında olayın çok kısa ancak 
net bir özetidir. 

Ben sizlere bu değerlendirmenin dayandığı daha somut bilgileri 
sunmaya çalışacağım. 

Yukarıda sizlere sunduğum çocuk odaklı soysal sorunların çözümü 
amacıyla, 1998 yılından itibaren Valilikler ve SHÇEK tarafından (Çok az 
da olsa Belediyeler) oluşturulan hizmet kuruluşlarını anlatarak, bugün-
kü yapı ile de karşılaştırıp bu kurumsal yapının yeterli olup olmadığını 
birlikte değerlendireceğiz. 

1-PROJE VE/VEYA MODEL: 

İstanbul Valiliğinin 2000/1 Sayılı Güvenlik Kararıyla Geliştirilen ve 
uygulanan “ Sokakta Yaşayan ve Çalıştırılan Çocukların Korunması Pro-
jesi” ve “Ticari Cinsel Sömürüye Maruz Kalan Kız Çocuklarının Korun-
ması Projesi” 

2-PROJE KAPSAMINDA OLUŞTURULAN KURULUŞLAR: 

2.1-İstanbul İli Kuruluşları: 

2007 Yılı Sonu İtibariyle İstanbul İlinde Sorunun Çözümüne Yönelik 
Hizmet Veren Kurumsal Yapı: 
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2.1.1-Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü 
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Çocuk Şube Müdürlüğü
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü,2559 Sayılı Kanun,5395 Sayılı

Kanun Ve Çocuk Polisi Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda çocuk koruma hizmetlerini 
yürütmekle görevlidir.Çocuk Şube Müdürlüğü dışında 32 İlçe Emniyet Müdürlüğü

bünyesinde Çocuk Büro’ları bulunmaktadır.  
 

2.1.2- Bahçeşehir Jandarma Çocuk Merkezi: 
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Bahçeşehir Jandarma Çocuk Merkezi
İl Jandarma Komutanlığına bağlı olarak hizmet veren Bahçeşehir Jandarma Çocuk 

Merkezi öncelikle suça sürüklenen ve Çocuk Koruma Kanunu ile,CMK Hükümleri 
uyarınca haklarında adli ve idari işlem yapılan çocuklara dönük koruma,sevk ve aileye 

dönüş hizmetlerini yürütmektedir.
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2.1.3-Taşdelen Jandarma Çocuk Merkezi: 
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Taşdelen Jandarma Çocuk Merkezi
İl Jandarma Komutanlığına bağlı olarak hizmet veren Taşdelen Jandarma Çocuk Merkezi 

öncelikle suça sürüklenen ve Çocuk Koruma Kanunu ile,CMK Hükümleri uyarınca 
haklarında adli ve idari işlem yapılan çocuklara dönük koruma,sevk ve aileye dönüş

hizmetlerini yürütmektedir.

 
2.1.4-Ayvansaray Çocuk ve Gençlik Merkezi (İlkadım İstasyonu) 
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Ayvansaray Çocuk ve Gençlik Merkezi
İstanbul Valiliği İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne Bağlı olarak,2828 Sayılı Kanun,5395 Sayılı

Kanun,Çocuk ve Gençlik Merkezleri Yönetmeliği hükümleri ile Devlet Bakanlığı’nın Yeni Hizmet Modeli 
çerçevesinde,Sokakta Yaşayan ve Çalıştırılan Çocukların korunması hizmetlerini yürüten 18 yataklı bir 
İlkadım İstasyonu’dur.Kuruluşa bağlı olarak 6 Mobil Ekip’le 24 Saat sokak çalışmaları yürütülmekte 
olup;Sokakta yaşayan ve sokakta çalıştırılan çocuklar muhafaza altına alınıp,Çalıştırılan çocuklar 

ailelerine teslim edilmek üzere 75.Yıl ÇOGEM’e teslim edilmekte,Sokakta yaşayan çocuklar ise,meslek 
elemanı görüşmelerinden sonra durum ve ihtiyaçlarına göre,tedavisi gerekenler UMATEM’e,sokak 

deneyimi olmayan çocuklan ilgili Sosyal Hizmet kuruluşlarına,ailesi ile ilişkileri kopmuş çocuklar ise bir 
süre kuruluşta koruma ve rehabilitasyon hizmeti alıp daha sonra Sosyal Rehabilitasyon Merkezlerine 

(2.adım ÇOGEM)  sevk edilmekte veya ailelerine teslim edilmektedir.
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2.1.5-Gaziosmanpaşa Çocuk Ve Gençlik Merkezi (İlkadım İstasyonu) 
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Gaziosmanpaşa İlk Adım İstasyonu
Sokakta Yaşayan ve Sokakta Çalıştırılan Çocukların korunmasına yönelik Yeni Hizmet 

Modeli kapsamında İlk Adım İstasyonu olarak hizmet vermek üzere G.Osmanpaşa
Belediyesi tarafından yaptırılmış,Belediye Ve İl Sosyal Hizmetler tarafından ortaklaşa 

işletilmektedir.Ayvansaray Çocuk Ve Gençlik Merkezi Müdürlüğüne bağlı olarak 
hizmetlerini yürüten kuruluş 10 yataklı olup,sokakta yaşayan çocuklara yönelik hizmet 

vermektedir.

 

2.1.6- Küçükbakkalköy Çocuk Ve Gençlik Merkezi (İlkadım İstasyonu) 
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Merkezi
Kadıköy Yeldeğirmeni Çocuk ve Gençlik Merkezi Müdürlüğüne bağlı, 10 yataklı olan bu 
kuruluş, bünyesinde bulunan 3 mobil ekip ile, sokakta yaşayan ve sokakta çalıştırılan 

çocuklara yönelik İlk adım İstasyonu hizmetlerini yürütmektedir.
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2.1.7-Kartal Çocuk Ve Gençlik Merkezi (İlkadım İstasyonu) 
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Kartal İlk Adım İstasyonu
Yeldeğirmeni Çocuk Ve Gençlik Merkezi Müdürlüğüne bağlı olarak,sokakta çalıştırılan 

çocuklara yönelik koruma hizmetlerini yürüten bu kuruluş,mobil ekipler tarafından 
muhafaza altına alınan çocukların ailelerine teslim işlemleri ile,aileleri tarafından sahip 

çıkılmayan çocukların ÇOGEM’lere sevki hizmetlerini yürütmektedir.

 
 

2.1.8- Taksim Çocuk Ve Gençlik Merkezi (Kız İlkadım İstasyonu) 
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Cinsel istismar ve ticari cinsel istismara maruz kalan ve bu sebeplerle ailesinden 
koparak sokakta veya yaş ve cinsiyetlerine uygun olmayan yerlerde yaşamak zorunda 
kalan,  11-18 yaş grubundaki çocukların korunmasına dönük hizmet veren bir İlk adım 

kuruluşudur.Bu alanda hizmet vermek üzere,İstanbul Valiliği’nin özel bir projesi 
ile,Türkiye’de ilk kez,İstanbul Çocukları Vakfı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 

Vakfı desteği ile 2001 yılında,15 yataklı olarak hizmete girmiştir. 
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2.1.9-ÇEMATEM 
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Uçucu ve Uyuşturucu Madde Bağımlılığı Araştırma Tedavi Eğitim 
Merkezi

1.ve İstanbul Valiliği İl Özel İdaresi tarafından 2002 yılında yaptırılan 2’nolu Servislerden oluşan 
40 yataklı ÇEMATEM,Bakırköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 

bünyesinde,Sokakta yaşayan,çalıştırılan ve her türlü istismara maruz kalan kız ve erkek çocuk 
ve ergenlerin gerek Hizmet Modeli kapsamında gerekse doğrudan ailelerinin başvurusu üzerine 

tedavi ve kısmen rehabilitasyonları hizmetlerini sürdürmektedir.  
 

2.1.10-Ağaçlı Serpil Yeşilyurt Çocuk Ve Gençlik Merkezi: 
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Ağaçlı Serpil Yeşilyurt Çocuk Ve Gençlik Merkezi
İstanbul Valiliğinin, Sokakta Yaşayan ve Çalıştırılan Çocukların Korunması Projesi 

kapsamında İl Özel İdaresi tarafından yaptırılan ve 2000 yılında 100 yataklı olarak hizmete 
açılan bu kuruluşumuz, Yeni Hizmet Modeli kapsamında,Sosyal Rehabilitasyon Merkezi 

olarak,İlkadım İstasyonlarından sevk edilen, Sokakta Yaşayan çocukların korunma, 

eğitim ve rehabilitasyonu hizmetlerini yürütmektedir.

 

Bugün Yetiştirme Yurdu haline getirilmiştir. 
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2.1.11-Yeldeğirmeni Çocuk Ve Gençlik Merkezi: 
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Yeldeğirmeni Çocuk ve Gençlik Merkezi
Sokakta yaşayan çocuklara dönük hizmet vermek üzere,Sosyal Hizmetler ve Çocuk 

Esirgeme Kurumu tarafından 1998 yılında Çocuk ve Gençlik Merkezi’ne dönüştürülmüş
olan  50 yataklı bu kuruluşumuz,Yeni Hizmet Modeli kapsamında,Sosyal Rehabilitasyon 

Merkezi olarak,ağırlıkla Anadolu yakasında,İlkadım İstasyonlarından sevk edilen Sokakta 
Yaşayan çocuklara yönelik  koruma, eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerini yürütmektedir.

 
 

2.1.12- Bahçelievler 80.Yıl Çocuk Ve Gençlik Merkezi: 
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Bahçelievler 80. Yıl Çocuk ve Gençlik Merkezi
İstanbul Valiliği’nin “Her türlü Cinsel İstismar ve Ticari Cinsel Sömürü’ye Maruz Kalan  

Kız Çocukları’nın Korunması Projesi” kapsamında,Taksim Çocuk ve Gençlik 
Merkezinde ilk adım hizmeti alan kız çocuklarının 2.aşama eğitim ve 

rehabilitasyonlarını sağlamak amacıyla,İstanbul Çocukları Vakfı kaynaklarından,2003 
yılında, 25 yataklı olarak yaptırılırmış ve hizmete sunulmuştur.Halen,Sosyal 

Rehabilitasyon Merkezi olarak,gerek İlk adım İstasyonlarından gerekse,Polis ve 
Jandarma tarafından sevk edilen C.Savcılıkları veya Çocuk mahkemesi kararı uyarınca 

sevk edilen 11-18 yaş gurubundaki kız çocukları ile,SHÇEK Genel Müdürlüğü’nün 
diğer İllerden sevk ettiği çocuklara koruma,eğitim ve rehabilitasyon hizmeti 

vermektedir.
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2.1.13- Florya Çocuk Ve Gençlik Merkezi: 
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Florya Çocuk ve Gençlik Merkezi
İstanbul Valiliği Sosyal Yard .Dyn Vakfı kaynakları ile hizmete açılan 30 yataklı bu 

kuruluş, İlk adım istasyonları,Koordinasyon Merkezi ve diğer Sosyal Rehabilitasyon 
merkezlerinden sevk edilen, ağırlıkla uyum ve bağımlılık sorunlarını aşmış, örgün ve 
yaygın eğitim kurumlarına devam edebilecek nitelikte çocuklara etim ve rehabilitasyon

hizmeti vermektedir. 

 
 

2.1.14- Vakıfbank Umut Çocukları İlköğretim Okulu: 
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Vakıfbank Umut Çocukları İlköğretim Okulu Ve Rehabilitasyon 
Merkezi

50 yatak kapasiteli İlköğretim Okulu, İlkadım İstasyonları ve Sosyal 
Rehabilitasyon Merkezleri’nde kalıp eğitim kurumlarına hazır hale gelmiş, 

başarılı ve örgün eğitim kurumlarına başlayacak duruma gelmiş çocuklara
ilköğretim hizmeti ile ortaöğretime hazırlık ve rehabilitasyon hizmetini yatılı

olarak yürütmektedir.  
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2.1.15- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim Merkezi: 
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İ.S.M.E.M
(İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Merkezi)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2004 yılında kurulan 90 yataklı bu merkez, İlkadım
istasyonları, diğer rehabilitasyon merkezleri ile polis ve STK’lar tarafından sevk edilen çocuklarla kendi 

çalışmaları sonucunda kabul edilen ve isteği ile gelen çocuklara yaygın eğitim, mesleki eğitim 
(marangoz, muhasebe, elektronik, sıhhi tesisat, demir doğrama, berber) ve işe yerleştirme, aileye 

yönlendirme hizmetlerini yürütmektedir.

 
 

2.1.16-Kemerburgaz Ağaçlı Bakım Koruma Ve Sosyal Rehabilitas-
yon Merkezi 
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2.1.17- İstanbul Çocukları Vakfı: 

 
 

İstanbul İlinde Çocuklara dönük hizmetlere çok önemli destek sağ-
layan,özellikle Taksim Çocuk evi ve 80.Yıl ÇOGEM’i yaptı-
rıp,hizmetlerine halen parasal destek sağlayan tek Sivil Toplum Kurulu-
şudur.Rotary Çocuk evi Vakfın Rotary ile işbirliği sonucu Rotary 2420. 
Bölge Kulüpleri tarafından yaptırılmıştır. 

2.1.18- Mobil Ekipler: 

 Ayvansaray İlk Adım İstasyonunda 4 Ekip 

 Küçükbakkalköy İlk Adım İstasyonunda 2 Ekip 

 İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğünde 5 Ekip 

 İl Jandarma Çocuk Koruma Merkezlerinde 1 Ekip 

 Koordinasyon Merkezinde 1 Ekip 

 Taksim İlk Adım İstasyonunda 1 Ekip 

 Florya Çocuk ve Gençlik Merkezinde 1 Ekip 

Toplam 15 Ekip 

Bu mobil ekiplerden 3 ekip aracı İl Özel İdaresi tarafından, 4 ekip 
aracı İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, 1 ekip aracı Bakırköy 
Belediye Başkanlığı tarafından, 1 ekip aracı da Büyükşehir Belediye Baş-
kanlığı tarafından tahsis edilmiştir. 
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2.1.19- Sağlık Bakanlığı’na Bağlı Kuruluşlar: 

YATAK KAPASİTESİ KURULUŞ ADI 

(Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 
bünyesinde) 

Sokakta yaşayan ve mad-
de bağımlısı çocuklar için 

1- UMATEM I (Uçucu Madde Bağımlılığı 
Araştırma ve Tedavi Merkezi) 

12 

2- UMATEM II (Uçucu Madde Bağımlılığı 
Araştırma ve Tedavi Merkezi) 

40 

TOPLAM 52 

 

2.1.20- Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Kuruluşlar: 

YATAK KAPASİTESİ  

KURULUŞ ADI Sokakta yaşayan çocuklar 
için 

1-Vakıfbank Umut Çocukları İlköğretim 
Okulu 

(Kartal İlçesi Yakacık mevkiinde) 

50 

TOPLAM 50 

 

2.1.21- Yerel Yönetimlere Bağlı Kuruluşlar: 

YATAK KAPASİTESİ KURULUŞ ADI 

Sokakta yaşayan çocuklar 
için 

1-İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sokak Ço-
cukları Meslek Edindirme Merkezi  

90 

2-Gaziosmanpaşa ilkadım İstasyonu 10 

3-Kartal İlkadım İstasyonu 15 

TOPLAM 115 
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2.1.22- Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kuruluşlar: 

YATAK KAPASİTESİ KURULUŞ ADI 

Sokakta yaşayan çocuklar 
için 

1-Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdür-
lüğü  

16 

2-Bahçeşehir Jandarma Çocuk Merkezi  12 

3-Taşdelen Jandarma Çocuk Merkezi  13 

TOPLAM 41 

 

2.2- Antalya İli Kuruluşları: 

2.2.1-Antalya Çocuk Şube Müdürlüğü 
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2.2.2-Antalya İl Jandarma Komutanlığı Çocuk Şube Birimi 

 
5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu ve Jandarma Genel Komutanlığı 

Mevzuatı uyarınca Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultu-
sunda çocuklara yönelik her türlü önleyici ve koruyucu hizmetler, çocu-
ğun yargı mercileri tarafından sevk edileceği kurum kuruluşlara teslimi-
ne kadar Jandarma Çocuk Şube Birimi tarafından yürütülmektedir. 

2.2.3-Akdeniz Üniversitesi Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi 

  
 

Antalya ilinde gerek Antalya İl Merkezi ve İlçeleri gerekse Antal-
ya’nın bölge merkezi konumunda olması nedeni ile bölgemizde çeşitli 
şekillerde uçucu ve uyuşturucu maddelere bulaşmış ve/veya bağımlı hale 
geldikleri gerek güvenlik birimleri gerekse çocuk ve gençlerin korunması-
na dönük hizmetleri yürüten Sosyal Hizmet kuruluşları tarafından tespit 
edilen çocuk ve gençler ile 5395 sayılı kanun hükümleri uyarınca çocuk 
mahkemeleri tarafından haklarında tedavi tedbiri kararı alınan çocuk ve 
gençlerin bağımlılık tedavisini yürütmek üzere Antalya Valiliği, Akdeniz 
Üniversitesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile hayırsever Mus-
tafa SAK tarafından Üniversite Kampüsü içerisinde yaptırılan 30 yataklı 
AMATEM (Bugünkü adıyla AMBAUM) hizmet vermektedir. 
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2.2.4- Sokakta Yaşayan ve Çalıştırılan Çocuklar Koruma ve Bakım 
Merkezi 

 
 

2.2.5-Antalya İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Konyaaltı Kız Bakım, 
Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi 

 
 

5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu ve Koruma Bakım ve Rehabili-
tasyon Merkezleri Yönetmeliği ve Antalya Valiliğinin Sokakta Yaşa-
yan/Çalıştırılan Çocukların Korunmasına ilişkin Güvenlik Kararı hü-
kümleri gereğince, istismara ve/veya cinsel sömürüye maruz kalan, suça 
sürüklenen veya ceza infaz kurumundan salıverilen çocuklardan hakla-
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rında bakım tedbiri/korunma kararı verilen kız çocuklarının; temel ge-
reksinimlerini karşılamak, fiziksel, duygusal, psikolojik ve sosyal ihtiyaç-
larını belirleyerek gerekli müdahaleleri gerçekleştirmek, aile ve yakın 
çevrelerine dönmelerini veya bir sonraki sosyal hizmet modeline hazır 
hale gelmelerini sağlamak amacıyla hizmet veren bir kuruluştur. 

 

2.2.6-Antalya İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Aksu 80.Yıl Bakım, 
Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi 

  
 

5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu ve Koruma Bakım ve Rehabili-
tasyon Merkezleri Yönetmeliği ve Antalya Valiliğinin Sokakta Yaşa-
yan/Çalıştırılan Çocukların Korunmasına ilişkin Güvenlik Kararı hü-
kümleri gereğince, sokakta yaşamak zorunda kalan, suça sürüklenen 
veya ceza infaz kurumundan salıverilen çocuklardan haklarında bakım 
tedbiri/korunma kararı verilen erkek çocuklarının; temel gereksinimleri-
ni karşılamak, fiziksel, duygusal, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını belir-
leyerek gerekli müdahaleleri gerçekleştirmek, aile ve yakın çevrelerine 
dönmelerini veya bir sonraki sosyal hizmet modeline hazır hâle gelmele-
rini sağlamak amacıyla hizmet veren bir kuruluştur. 

2.3- Bugünkü Kurumsal Yapı: 

Bugün, Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Teşkilat Şeması ile İlle-
rimizde mevcut ve fiilen hizmet veren Çocuklara yönelik Çocuk ve 
Gençlik Merkezleri, Koruma Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezleri, 
Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezleri, İlk Adım İstasyonları, Ço-
cuk Gözlem Evleri, Mobil Ekipler açısından büyük farklılıkların olduğu-
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nu ve bunların da maalesef Yönetmelikler ile Genelgelere uygun olarak 
işletildiğini söylemek zordur. 

Yukarıda resimleri ile örneklediğimiz kuruluşların sayıları bazı ille-
rimizde azalmış, mobil ekip sayıları düşürülmüş, alanda büyük deneyim 
sahibi olmuş bazı kuruluşların da maalesef sorumluluk-hizmet tanımları 
değiştirilmiştir. Bu uygulama belki bir dönem olayların azaldığı fikri ile 
geri atılmış bir adımsa da, olaylar hızla yükselişe geçmiş, personel moral 
ve motivasyonu bozulmuştur. 

3-TÜRKİYE’DE BAĞIMLILIK TEDAVİ MERKEZLERİ: 

Sağlık Bakanlığına Bağlı Tedavi Merkezleri 

1-Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi (AMATEM) 

2-Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi 

3-Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi 

4-Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi 

5-Adana Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi  

6-Denizli Devlet Hastanesi 

7-İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

8-Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

9-Diyarbakır Devlet Hastanesi 

10-Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hast. 
E.A.H. (ÇEMATEM) 

Üniversite Hastanelerine Bağlı Tedavi Merkezleri: 

11-Gazi Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesi 

12-Ege Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesi 

13-Dokuz Eylül Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesi 

14-İstanbul Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesi 

15-Ankara Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesi 

16-Maltepe Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesi 

Kamu ve Üniversiteye Bağlı Tedavi Merkezleri 

17-Egebam 

18-Akdenizbam 
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Özel Tedavi Merkezleri 

19-Balıklı Rum Hastanesi 

 

4- TÜRKİYE’DE ÇOCUK MAHKEMELERİ: 

1979 yılında çıkarılan 2253 sayılı mülga Çocuk Mahkemeleri Yasası 
ile öngörülen ve ilk defa 1987 yılında Ankara’da kurulan çocuk mahke-
melerinin yasal dayanağını artık 2005 yılında çıkarılan 5395 sayılı Çocuk 
Koruma Kanunu oluşturmaktadır. Bu kanunun 25. maddesine göre, “Ço-
cuk mahkemesi, tek hâkimden oluşur. Bu mahkemeler her il merkezinde kurulur. 
Çocuk mahkemelerinde yapılan duruşmalarda Cumhuriyet savcısı bulunmaz”. 
Bu mahkemelerin görevleri de aynı kanunun 26. maddesinde belirlen-
miştir: “Çocuk mahkemesi, asliye ceza mahkemesi ile sulh ceza mahkemesinin 
görev alanına giren suçlar bakımından, suça sürüklenen çocuklar hakkında açı-
lacak davalara bakar”. Ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren suçlar 
bakımından aynı zamanda çocuk ağır ceza mahkemeleri kurulmuştur. 

15 Mayıs 2012 itibarıyla, ceza infaz kurumlarında 2 bin 206 çocuğun 
bulunduğu, bunlardan bin 797’sinin tutuklu, 409’unun hükümlü olduğu 
anlaşılmıştır. En çok işlenen ilk 10 suç esas alındığında hükümlü ve tu-
tuklu bulunan çocukların sırasıyla, adam öldürme, uyuşturucu, yağma, 
hırsızlık, yaralama, cinsel suçlar, sahtecilik, dolandırıcılık, adam öldür-
meye teşebbüs ve fuhuş suçlarından ceza infaz kurumlarında bulunduk-
ları belirtilmiştir, 18 Mayıs 2012 tarihi itibarıyla, Terörle Mücadele Kanu-
nu kapsamındaki suçlardan, 12 çocuğun ceza ve infaz kurumlarında 
bulundukları anlaşılmıştır.” 

Ergin’in açıkladığı rakamlara göre 2005’te ceza infaz kurumlarında-
ki çocuk tutuklu ve hükümlü sayısı toplam 1549’du. 15 Mayıs 2012 itiba-
rıyla bu oran yüzde 42 artış gösterdi. Ergin, Türkiye’de 27 il, 6 ilçe olmak 
üzere toplam 33 mahalde çocuk mahkemelerinin faaliyette bulunduğu, 
çocuk mahkemesi bulunan yer sayısının 45’e çıkarılması için çalışmaların 
devam ettiğini bildirdi. Ergin, Ankara, Diyarbakır, İstanbul ve İzmir 
illerinde, çocuk mahkemelerinin yanı sıra çocuk ağır ceza mahkemeleri-
nin de bulunduğunu ifade etti. 

5- ÇOCUK CEZA İNFAZ KURUMLARI: 

Ülkemizde 10/04/2013 tarihi itibariyle, 2 çocuk eğitim evi, 3 çocuk ve 
gençlik kapalı ceza infaz kurumu bulunmaktadır.  
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1 
ANKARA ÇOCUK VE GENÇLİK KAPALI CEZA İNFAZ KURU-
MU 

2 
MALTEPE ÇOCUK VE GENÇLİK KAPALI CEZA İNFAZ KURU-
MU 

3 İZMİR ALİAĞA ÇOCUK KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU 
 
  

Diğer taraftan, TBMM Araştırma Komisyonunun İnceleme Rapo-
rundaki kayıtlara göre,Aralık2009- Şubat 2010 tarihleri arasında ziyaret 
edilen Çocuk Ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarının; 1- Elazığ Ço-
cuk Eğitim evi ve E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, 2- Ankara / Sin-
can Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve 3-Ankara / Keçiören 
Çocuk Eğitimevinde,4- Adana / Pozantı M Tipi (Çocuk) Kapalı Ceza İn-
faz Kurumunda, 5-İstanbul / Maltepe Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İn-
faz Kurumunda, 6-Kayseri/İncesi Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, 
7- İzmir / Buca Çocuk Eğitim evi ve Bergama M Tipi (Çocuk) Kapalı Ceza 
İnfaz Kurumu olmak üzere toplam 7 Eğitim evi ve Kapalı Ceza İnfaz 
Kurumu bulunmaktadır. 

Bu raporda da ifade edildiği gibi bu kurumlar, gerek fiziki yapı ve 
kapasiteleri gerek donanım ve personel/ uzmanlık gerekse uygulanan 
programlar açısından yeterli düzeyde değildir. 

 

6- SONUÇ VE DEĞERLENDİRME: 

Mevcut Koruma Mekanizmaları Çocukları suça sürüklenmekten ko-
ruyor mu? 

Bu soruyu, varsayım olarak “evet” diye yanıtlayalım; 

 O halde, yukarıda sizlere sunduğumuz, 2006-2010 yılları arasın-
da suça sürüklenen çocuklara ilişkin verilerde görülen artışı nasıl izah 
edebiliriz? 

 TÜİK’in 2008-2012 yılları arasındaki verilerine baktığımızda, su-
ça sürüklenen çocukların sayısındaki artış %36 olup, 2012 yılında çocuk 
sayısı 84.916’dır. Aynı döneme ilişkin Prof.Dr.Adem SOLAK’ın Adalet 
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Bakanlığı verilerine göre tespiti ise suça sürüklenen çocuk sayısının 
427.000 olduğu ve bu sayının dört yıllık dönem için TÜİK’in neredeyse 
iki katı olduğudur. 

Eğer Koruma mekanizmaları yeterli ise bunu nasıl izah edebiliriz? 

 UNICEF’in konuya ilişkin Raporlarında yer alan, 5395 Sayılı Ka-
nunun getirdiği yeni sistem, Hükümetçe atılan adımlar konusundaki 
iyimser değerlendirmeleri yanında uygulamaya ilişkin eleştirilerini nasıl 
izah edebiliriz. 

 TBMM Araştırma Komisyonu tarafından 2009-2010 yıllarında zi-
yaret edilen Çocuk Eğitim Evleri ile Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz 
Kurumlarının yetersizliği konusundaki değerlendirmelerini nasıl izah 
edebiliriz. 

 5395 Sayılı Kanunun 5.maddesinde düzenlenen eğitim, bakım, 
sağlık ve barınma tedbirlerinin hala iyi işletildiğini söylemek mümkün 
değildir. Mahkemelerin en çok başvurdukları tedbir türü danışmanlık, 
bakım ve barınma tedbiridir ki; bu da çocukların” Y.yurdu ve/veya ço-
cuk Yuvası’na…” tanımı ile kuruma gönderilmesi şeklinde olmaktadır. 
Bu uygulama Kanunun ruhuna uygun değildir. İlginç olan da bugüne 
kadar ailelerin en çok uymadığı tedbir türü “danışmanlık” tedbiridir ki, 
mevzuatta düzenleme bulunmadığından haklarında herhangi bir yaptı-
rım da uygulanamamaktadır. 

 Eğitim tedbirinden Yargıcın da eğitim kurumlarının da anladığı, 
çocuğun okula gönderilmesidir. Oysa madde hükmü çocuğun bir meslek 
sahibi olmasını da sağlama doğrultusundadır. Kaldı ki, eğitim kurumla-
rının bu çocukları kendi kurumlarına almama ya da öğretmenlerin kendi 
sınıflarında istememe konusundaki direnişleri de ayrı bir sorun olarak 
devam etmektedir. Bu sorun sürekli olarak Koordinatör rolündeki yöne-
ticilerin devreye girmesi ile aşılabilmektedir. 

 En önemli sorunlardan biri de madde bağımlılığına bulaştığı tes-
pit edilen çocuklar için alınan sağlık tedbiridir ki (Bağımlılığın tespiti, 
tedavi ve rehabilitasyona karar verme süreci hakkında öngörülen prose-
dür de ayrı bir sorundur) mevcut tedbir kurumlarının kapasite ve uz-
manlığı çok önemli bir sorundur. Çocuk (özellikle kız çocukları) bu sü-
reçte öylesine örselenmektedir ki, bunu yaşamak yerine kaçmak çocuk 
için ilk hedef olmaktadır. Bu ilişkide Sosyal Hizmet kuruluşunun yaşa-
dığı çaresizlik de ayrı bir sorundur. 
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 Bakım Koruma ve Rehabilitasyon Kuruluşlarının İlk örneği Ke-
merburgaz Ağaçlı Rehabilitasyon Merkezi olup ikinci Örneği Aksu Sevgi 
Köyü Rehabilitasyon Merkezidir. (Yeni bir proje olarak inşa edilmiştir.) 
Bu kuruluşlar, Başbakanlık Genelgesine karşın Bilimsel standartlarda ve 
dünyadaki örneklerine uygun olarak (İngiltere-Barnardos/High Close 
School ve İsviçre Sion Suça Sürüklenmiş Çocuklar Eğitim Merkezi ile bir 
STK kuruluşu olan La Fontanelle) yapılıp yaygınlaştırılamamıştır. 

 2007 yılında uyguladığımız bir program (Hâkim Ve C.Savcılarına 
Sosyal Hizmet Kuruluşlarının tanıtımı) Hâkim ve savcıların maalesef 
hala tedbir müesseselerini yeterince tanımadıklarını göstermiştir. 

 Mesleki Eğitim Merkezlerinin sayısı yok denecek kadar azdır. 
2000’li yıllarda yapısal olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait 
İSMEM iyi bir örnek olmakla birlikte işletme felsefesinden kaynaklanan 
sorunlar verimliliğini azaltmıştır. Buna karşın bu iyi örnekler maalesef 
kurumların sorumluluktan kaçma kaygıları sebebiyle çoğaltılamamıştır. 
Ceza İnfaz Kurumlarındaki merkezlerin de yeterliliğinden söz etmek 
mümkün değildir. 

 Yerel Yönetimler bu sürece hala etkin olarak dâhil edilememiştir. 
Özel Kurum ve kuruluşlar proje hazırlık aşamalarında yer almakta an-
cak uygulama ve gençlerin istihdamı aşamasında taahhüdünü yerine 
getirmekten kaçınmaktadır. 

 BM’nin kabulüyle, Kanunla ihtilafa düşen çocuk en az suçtan za-
rar gören çocuk kadar mağdurdur. Uygulanacak programlar mağduriye-
te neden olan çocuğun bu mağduriyeti giderme konusunda alınacak 
tedbire katılmasını sağlamalıdır. Ancak bizdeki sistem ve toplumsal ba-
kış, bu çocukların mutlaka toplumdan soyutlanarak kapalı bir infaz ku-
rumunda cezalandırılması temellidir.(Çocukların bu kurumlarda yaşa-
dıkları vahim olaylar karşısında gösterilen infial hariç.) 

 Ceza sistemimiz ise az sayıda olumlu ve başarılı örneklere karşın 
yazılı kurallar ve evrensel normlarla uygulamanın örtüşmediği, daha 
çok mahrumiyet, özgüven ve kişiliğin ezildiği, infaz kurumlarında güç-
lünün zayıfı ezerek, infaz süreci sonunda daha büyük bir nefretle toplu-
ma katılan gençler yaratmaya dönük bir sistemdir. Yakın tarihlerde ya-
şanan örnekler bu sonucun somut göstergeleridir. TÜİK verilerine göre; 
yaralama suçlarında 19.726’dan 2011’de 24.604’e yükseliş ve hırsızlık 
suçlarında 17.884’ten 24.604’e yükseliş bu sürecin somut sonuçları değil 
midir? 
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 Çocuk ve gençler aile içinden başlayarak o kadar çok şiddet ve is-
tismar olaylarına tanık olmaktadırlar ki özellikle kadın ve kız çocukları-
na uygulanan fiziksel ve cinsel saldırı olayları bile onların aynı öfke ve 
şiddete yönelmesi için yeterli bir sebebi teşkil etmektedir. Alınan tüm 
yasal ve kurumsal önlemler bu şiddeti önleyemediğine göre toplumsal 
kültürün değiştirilmesi konusunda kurumsal yaklaşımlarımız yeterli ve 
başarılı değildir. 

 Eğitim kurumlarında rehberlik ve psikolojik danışmanlık servisle-
rinin tüm büyük okullara yaygınlaştırılması sadece büyük şehirlerimizde 
2005-2010 yılları arasında sağlanabilmiştir. Üstelik bu servisler kapasite 
ve uzman eleman yönünden yeterli hale de getirilememiştir. Çocukların 
ilköğretim çağından itibaren sorun ve eğilimlerinin tespiti ve yönlendiri-
lebilmesi için bu servislerin çok iyi çalıştırılması gerekmektedir. 

 Başbakanlığın 2005/5 Sayılı Genelgesi ile yürürlüğe konulan, bi-
raz önce sizlere somut örnek ve uygulamalarını gösterdiğimiz, Yeni 
Hizmet Modeli çerçevesindeki kurumsal yapılanma ve uygulama süre-
cini geliştiremediğimiz gibi koruyamadık da. Aslında bu, sistemimizin 
en büyük zaafıdır. Yıllarca hazırladığımız ve yetkililerimize sunduğu-
muz raporlarda; hizmet tanımı, standartları, yapılanma, işbirliği, yetiş-
miş eleman ihtiyacı ve uzman elemanların korunması konularındaki 
taleplerimizin dikkate alınmaması sebebiyle, sorunların aşılamadığı gö-
rülmektedir. 

 Değişik amaç ve kaygılarla, Sayın Bakanların koydukları ilke ve 
hedeflere karşın kat edilen mesafenin korunamadığı gibi sistemde başa 
dönme, yeniden ve yeni bir Model arayışı; yetişmiş, uzmanlaşmış meslek 
elemanlarını küstürme; onları uzmanlıkları ile ilgisi olmayan alan ve 
kuruluşlarda görevlendirme tasarrufları olay ve alana hâkimiyetimizi 
kaybetmemize neden olmaktadır. 

 Çocuklarımız tüm bu ihmal, sorun ve yetersizlikler sonucu hızla 
artan bir biçimde suça sürüklenmekte ve biz bu sonucu önleyememekte-
yiz. Uygulanan ceza ve infazdan sonra da onları kendileri ve toplumla 
barışık hale getirebilmemiz mümkün olamamaktadır. 

Çocuklarımız için mutlu, güvenli ve güzel günlere ulaşmak dileğiyle, 

Saygılarımı sunuyorum. 



 

Türkiye’de Çocuk Mahkemeleri Kurulmalıdır! 

Murat AYDIN 

GİRİŞ 

Konuya böyle bir başlıkla başlayınca söylenecek ilk şey; Türkiye’de 
çocuk mahkemelerinin 1983 yılından beri faaliyet olduğudur. Oysa 
mahkemeler teşkilatı içinde bir mahkemenin adının “çocuk mahkemesi” 
olması, bu mahkemenin yaptığı yargılama faaliyetini çocuk adalet siste-
minin yargılama faaliyeti haline getirmeye yeterli olmayacaktır. Yapılan 
yargılama faaliyetinin çocuk adalet sisteminin yargılama faaliyeti oldu-
ğunu söylemek için bazı sorulara cevap vermek gerekir. 

Adalet sistemi içerisine giren çocuklar nelerle karşılaşıyor? 

Bir suçun şüphelisi, mağduru veya tanığı olan çocuklar ile korunma 
ihtiyacı içinde olan çocukların adalet sistemi içindeki konumları nedir? 

Adalet sistemi içindeki çocuklar, hangi kararlara muhatap oluyor? 

Soruları çoğaltmak mümkün. 

Tüm bu sorulara verilecek cevaplar, işleyen adalet sisteminin çocuğa 
özgü olup olmadığı konusunda değerlendirme imkânı verir. 

Çocukları, adalet sistemi içindeki bir birimde toplamak, o birimi ve-
ya sistemi “çocuk adalet sistemi” haline getirmeye yetmez. Sistemin ço-
cuğa özgü olması için, yukarıda sorulan sorulara verilen cevaplar önem 
taşır. Bu cevaplar; çocuğu koruyan, onu cezalandırmayı değil, içinde 
bulunduğu durumu iyileştirmeyi sağlıyorsa, onun geleceğini oluşturan 
sonuçlar ortaya koyuyor ise, çocuk adalet sistemi bulunmaktadır. 

Elbette ki, çocukların yargılanmasını “çocuk mahkemesi” olarak ad-
landırılan bir yargı mekanizması içinde yapmak önemlidir. Ancak, bir 
mahkemenin adının “çocuk mahkemesi” olması, o mahkemeyi kendili-

                                                      
 Hâkim, Karşıyaka Adliyesi 
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ğinden çocuk adalet sisteminin mahkemesi veya çocuğa özgü adalet 
sisteminin yargılama makamı haline getirmez. 

Bu çalışmada, Ülkemizdeki çocuk adalet sistemi incelenecek ve ço-
cuğa özgü yargı sisteminin gerçekten var olup olmadığı tartışılacaktır. 
Tartışma bir tespit yapmakla yetinmeyip, sistemin çocuğa özgü olması 
için neler yapılması gerektiği konusunda da fikirler ileri sürecektir. 

I- ÇOCUĞA ÖZGÜ ADALET SİSTEMİ NEDİR VE UYGULANAN 
ADALET SİSTEMİ NE ZAMAN ÇOCUĞA ÖZGÜ OLUR? 

1. Genel Olarak 

Çocuk adalet sistemi en basit tanımlamayla; çocukların korunması 
ve iyileştirilmesi amacını öne çıkaran adalet sistemidir. 

Çocuk adalet sistemi; mevzuat, insan gücü ve sunulan hizmetler 
açısından kendine özgü bir anlayışa sahiptir. Birçok özelliği açısından 
yetişkinler için tasarlanmış adli sistemden ayrılır. Çocuk adalet sistemi-
nin cezaya odaklanmaması, çocuğu çevresi içinde ele alan bir yapılan-
maya sahip olması ve çocuğun yüksek yararını temel alması gerekir. 
Çocuk adalet sistemi, içinde yer alan çocukları, yer alış biçimi konusun-
da (suça sürüklenen, mağdur veya tanık olduğuna bakmaksızın) ayrım 
yapmaksızın korumaya odaklanmalıdır. 

Genel adalet sistemi; meydana gelen yaşam olaylarının tanımlanması 
ve bunlardan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümlenmesini amaçlar. Bir 
başka anlatımla, “fiile” odaklanır ve ortaya koyduğu “fiile” ilişkin “huku-
ki nitelendirme” yapar. Böylece, taraflar arasında meydana gelen yaşam 
olayının (fiilin) nasıl oluştuğunu (oluşu) ortaya koyduktan sonra, bu oluş-
tan kaynaklanan uyuşmazlığa ilişkin hukuki çözümü ortaya koyar. 

Çocuk adalet sistemi söz konusu olduğunda, fiil değil, çocuk öne çı-
kar. Elbette, çocuk adalet sisteminde de fiilin ne olduğu yani oluş önem 
taşır. Ancak, çocuk adalet sisteminin aktörleri için fiilin ne olduğundan 
daha önemlisi, yargılamanın taraflarındaki çocukların korunmasıdır. Bu 
bakımdan, çocuk adalet sistemi cezalandırıcı değil onarıcıdır. Çocuğun, 
fiilinden dolayı cezalandırılmasını değil, ortaya çıkan sorunu gidererek, 
onun geleceğinin onarılmasını amaçlar. 

Çocuk adalet sistemi bu amacına, klasik ceza ve hukuk yargılama 
yöntemleri ile ulaşamaz. Zira bu yöntemler, fiili belirlemek ve uyuşmaz-
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lığın hukuki çözümünü ortaya koymak için geliştirilmiştir. Genel adalet 
sistemi içinde; tarafların dinlenmesi, delillerin toplanması, delillerin tar-
tışılması hep bu amaca hizmet edecek şekilde kurgulanmıştır. Bu ba-
kımdan, adalet sistemini çocuğa özgü hale getiren farklılıklar üzerinde 
durmak gerekir. 

2. Uzmanların Varlığı 

Çocuk adalet sisteminin birincil amacı; fiili ortaya koymak ve bu fii-
le yönelik hukuki nitelendirme yapmak olmadığına göre, birincil amacı 
olan çocuğun korunmasına ve geleceğinin onarılmasına yönelik yöntem-
ler ile çalışmalıdır. 

Farklı yönetmeler ile çalışmak için, farklı uzmanlıkların devrede 
olması gerekir. Genel adalet sistemi içinde söz, yetki ve karar hukukçu-
larındır. Kamu davasını hukukçu olan Cumhuriyet savcısı açar. Hukuk 
mahkemelerinde görülen davaların pek çoğunu yine hukukçu olan avu-
katlar hazırlar ve yürütür. Davaların tümünde karar yetkisi hukukçu 
olan hâkimlere aittir. Hukukçular, yargılama konusu olan olayı, hukuk 
sistemini ortaya koyduğu yargılama usulleri ile ele alır ve çözümler. Bu 
sistem içinde, hukukçuların bilgi kapsamını aşan konularda bilirkişiye 
gidilmesi mümkün ise de, bu durum hem istisnai hem de takdiridir. 
Üstelik bilirkişinin ortaya koyduğu görüş bağlayıcı da değildir. 

Oysa çocuk adalet sistemi söz konusu olduğunda; çocuğun tanın-
ması, onun kişilik özelliklerinin, sosyal çevresinin belirlenmesi gerekir. 
Çocuk “içinde bulunduğu çevre” ile birlikte ele alınmalıdır. Ailesinin, 
okul ve/veya iş ortamının, akranlarının, yaşadığı evin ve mahallenin 
değerlendirilmesi gerekir. Böylesi bir değerlendirmenin hukukçular tara-
fından yapılması mümkün değildir. 

Bunun yanı sıra, çocuklar, olayları yetişkinler gibi algılamazlar ve 
anlatmazlar. Çocuklar büyüklerin küçültülmüş bir örneği değildir. Ço-
cukların, karşılaştıkları olayları, nasıl algıladıklarının, bu olaylara ver-
dikleri tepkinin onlar bakımından hangi anlama geldiğinin, yaşadığı 
olayların çocuk üzerindeki etkisinin ne olduğunun ortaya konulması 
gerekir. Çocuğun verdiği bilgileri bir yetişkin ve bir hukukçu olarak din-
leyen yargı mensupları “çocukça” bilmediklerinden anlatılanlara çocuğu 
kez farklı anlamlar yüklerler. 

İşte tüm bu nedenlerle; bir sistemin çocuğa özgü adalet sistemi ol-
ması için birinci olarak gereken şey, çocuğu tanıyacak, değerlendirecek 
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ve ona özgü çözüm yolları önerecek uzmanların sistemin bir parçası 
olarak bulunmasıdır. Denilebilir ki, bir yargı sistemi içinde böylesi bir 
uzman çalışması yok ise o sistem, çocuğa özgü adalet sistemi olarak nite-
lendirilemez. 

3. Hızlı ve Etkin Bir Yargılama Yapılması 

Çocuk adalet sisteminin en temel gerekliliği, hızlı ve etkin bir yargı-
lama yapmaktır. Zira, “çocuk hızla büyür, adaleti beklemez”1. 

Adalet sistemi içindeki çocuğun durumuna uygun kararın en hızlı 
şekilde verilmesi ve bu kararın gereğinin etkin bir biçimde yerine geti-
rilmesi gerekir. Uzun yargılama herkes için olumsuz sonuçlar doğurursa 
da, söz konusu olan çocuk olduğunda durum daha da önemlidir. Çocuk 
için gereken tedbirler bir an önce alınmıyor ise, içinde bulunduğu du-
rum daha da ağırlaşır ve ileride giderilmesi daha güç sonuçlar doğurur. 

4. Çocuğa özgü karar mekanizmalarının bulunması 

Çocuk adalet sisteminin temel amacı, çocuğun iyileştirilmesi olunca; 
sistemin öngördüğü kararların da çocuğa özgü olması ve onun iyileşti-
rilmesini hedeflemesi gerekir. Sistem, çocuğu tanımak, ihtiyacını belir-
lemek ve bu ihtiyacı karşılayacak kararları üretmek ve uygulamak üze-
rine kurulmalıdır. 

Çocuğun tanınması ve ihtiyacının belirlenmesi bir gereklilik ise de, 
bu faaliyet sonucunda çocuk hakkında ihtiyacına uygun kararlar üreti-
lemiyor ise, sistemin iyi olduğu veya iyi işlediği kabul edilemez. 

5. Yargılamanın Tüm Aşamalarının Çocuğa Özgü Olması 

İyi bir çocuk adalet sisteminde yargılamanın tüm aşamaları çocuğa 
özgü olmalıdır. Yargılamanın hazırlanması, sürdürülmesi, kararın ve-
rilmesi, karara yönelik denetim muhakemesinin yapılması tümü ile ço-
cuğa özgü olmalıdır. 

Ceza yargılaması üzerinden bir örnek vermek gerekir ise; suç sayı-
lan fiilin işlendiğinin iddia edilmesinden itibaren, kolluk birimlerinin, 
savcılığın, yargılama makamlarının, kanun yolu muhakemesini yapan 
birimlerin tümü ile çocuğa özgü olması gerekir. 

                                                      
1 Eyyüp Gümüşhan, Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı  
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6. Çocuğun Durumunun Karar Sonrasında da Takip Edilmesi 

Genel adalet sisteminde, yargılama konusu olan yaşam olayı ile ilgi-
li değerlendirme yapılıp karar/hüküm verildikten sonra, yargılama ma-
kamı kural olarak verdiği kararın/hükmün uygulanması ve sonuçları ile 
ilgilenmez. Kararı/hükmü veren makam ile, onu uygulayan ve uygula-
mayı denetleyen makam çoğu kez farklıdır. 

Çocuk adalet sistemi söz konusu olduğunda, çocuğu en iyi şekilde 
tanıyan ve onun durumuna en uygun kararı verdiğini düşünen yargıla-
ma makamı, kararın uygulanma sürecinin de içindedir. Verdiği kararın 
uygulanmasını denetleyen karar makamı, kararın çocuğun iyileştirilmesi 
amacına uygun şekilde uygulanmasını sağlamak için denetim yapar. Bu 
süreç içinde çocuğun yeni ihtiyacının ortaya çıkması halinde yeni bir 
karar verir. Uygulama sürecinde, verilen kararın çocuğun durumuna en 
uygun karar olmadığı ortaya çıkar ise, kararını değiştirir. Genel adalet 
sisteminin yürüyüşü hep ileriye yönelik olsa da, çocuk adalet sisteminin 
yürüyüş şeması ileri, geri ve yana gidip gelir. Esnek bir yargılama şeması 
takip eder ve daima çocuğun yararına hareket etmeyi hedefler. 

II- TÜRKİYE’DE ÇOCUK ADALET SİSTEMİNİN DURUMU 

Türkiye’de çocuk adalet sisteminin durumunu, yukarıda açıklanan 
perspektif kapsamında ele alacağım. Bunu yaparken SWOT (GZTF) ana-
lizi olarak bilinen analiz yöntemini kullanarak, sistemin güçlü ve zayıf 
yanları ile fırsat ve tehditleri değerlendirip çözüm önerilerimi ortaya 
koymaya çalışacağım. 

1. GÜÇLÜ YANLAR 

a) Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Çocuğa Verilen Önem 

Ülkemizde çocuk adalet sisteminin en güçlü yanı; toplumun, çocuk-
lara verdiği önemdir. Gerçekten de, toplumun her kesimi, çocuk söz 
konusu olduğunda özel bir hassasiyet içerisine girer. Çocukların korun-
ması için, bazı ilkelerden sapılmasını makul görür. Çocuklar için feda-
kârlık yapmak hemen herkesin paylaştığı bir değerdir. 

Buna paralel olarak; toplumsal, ahlaki, dini ve kültürel değer yargı-
larımız çocukların korunmasını öncelikli amaç olarak ortaya koyar. Suç 
işleyen bir çocuğa gösterilen tolerans her zaman bir yetişkinden fazladır. 
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Toplumun ortaya koyduğu bu duyarlılık, Devlet birimlerine de yan-
sımıştır. Parlamento, siyasal iktidar, idari birimler, yargı organları çocuk 
söz konusu olduğunda özel bir dayarlılık gösterme eğilimindedir. 

Çocuğun korunmasına önem verilmesi uluslararası alanda da ken-
disini gösterir. Uluslararası kurumlar çocuğun korunmasını öncelikli 
hedef olarak belirleyen pek çok metin ortaya koymuştur. Çocukların, 
eğitimi, sağlık hizmetlerinden yararlandırılması, adalet sistemi içindeki 
konumları, savaş, göç ve mültecilik halindeki durumları başta olmak 
üzere, çocuğun söz konusu olduğu hemen her alanda uluslararası dü-
zenleme bulunmaktadır. Uluslararası kurumların bu duyarlılığı çocuk 
adalet sisteminin geliştirilmesi bakımından güçlü bir yandır. 

b) Çocuğa Özgü Mevzuatın Varlığı 

Eksiklerine ve dağınıklığına rağmen, çocukları korumayı önceleyen 
bir mevzuatın varlığı güçlü yandır. Başta Çocuk Koruma Kanunu ve Türk 
Medeni Kanunu olmak üzere, pek çok mevzuat hükmü çocuklar söz konu-
su olduğunda, onların haklarının ve yüksek yararının korunmasını öne 
çıkarır. Ayrıca her biri iç hukukumuzun birer parçası olan pek çok ulusla-
rarası sözleşme çocukların haklarına ilişkin düzenlemeler getirmektedir. 

c) Çocuk Mahkemesi Deneyimi 

Tüm eksiklerine rağmen, 1979 yılından beri, mevzuatımızda yer alan 
ve uygulanmakta olan çocuk mahkemesi deneyiminin bulunması güçlü bir 
yandır. Çocuk mahkemelerinin, genel adalet sistemi içinde ayrı bir mah-
keme olarak örgütlenmiş olması tek başına önemli ve olumlu bir yandır. 

Çocuk mahkemelerinde yetersiz sayı ve nitelikte de olsa, hukuk eği-
timi almış yargı mensupları dışında, farklı alanlarda eğitim almış uz-
manların çalışması olumlu bir yandır. Çocuk Koruma Kanununun de-
yimi ile “sosyal çalışma görevlilerinin” varlığı, sistemin çocuğa özgü 
hale gelmesi bakımından son derece önemlidir. 

d) Ulusal ve Yerel Düzeyde Örgütlenme Olması 

Çocuk koruma sisteminin işleyişinin takibi için merkezi, il ve ilçe 
koordinasyon kurulları kurulmuştur. 

Merkezi koordinasyon kurulu, ilgili bakanlıkların katılımı ile top-
lanmakta, çocuk koruma sisteminin işleyişine ilişkin politika üretmeye 
çalışmaktadır. 
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İl ve ilçe koordinasyon kurulları ise, çocuk korunma sisteminin il ve 
ilçe düzeyinde işleyişine ilişkin sorunları ele almakta ve çözüm üretmeye 
çalışmaktadır. 

Bu kurullar, beklenen ve istenilen ölçüde çalışmasalar da, varlıkları 
sistemin güçlü yanı olarak görülebilir. 

Çocukların korunması bakımından Bakanlık düzeyinde örgütlenme 
olması da güçlü bir yandır. Gerçekten de, Aile ve Sosyal Politikalar Ba-
kanlığının temel amaçlarından birisi çocukların korunmasıdır. Söz konu-
su Bakanlık, bu amaca uygun olarak örgütlenmiştir. 

2. ZAYIF YANLAR 

a) Mevcut Çocuk Adalet Sisteminin Tüm Çocukları Kapsamaması 

Çocuk adalet sistemi, adli sistem içine giren tüm çocukları kapsayıcı 
nitelikte değildir. 

Bir çocuğun suça sürüklendiği iddia edildiğinde, onun hakkında so-
ruşturma Cumhuriyet savcılığının çocuk birimi tarafından, kolluğun 
çocuk birimi aracılığı ile yapılmakta, ceza davası açılması gerekli ise da-
va çocuk mahkemesine açılmaktadır. 

Ancak; suçun işlendiği yerde çocuk mahkemesi yok ise, kamu dava-
sı genel mahkemelere açılmaktadır. Böylece, çocuk mahkemesinin ku-
rulmadığı bir yerde suç işleyen çocuk, çocuk mahkemesinde yargılana-
mamaktadır. 

Bunun yanı sıra; çocuk, yetişkin birisi ile birlikte suç işlediğinde, 
hakkındaki soruşturma ile yetişkin hakkındaki soruşturma ayrı yürütü-
lüp ayrı davalar açılsa da, bu davaların birleştirilmesi gerektiğinde (ki 
çoğu durumda gerekmektedir), davalar yetişkini yargılayan genel mah-
kemede birleştirilmektedir. Oysa söz konusu olan çocuk olduğunda yar-
gılamanın her durumda çocuk mahkemesinde yapılması esası getirilme-
li, birleştirme yapılacak ise de bu birleştirme çocuk mahkemesinde ya-
pılmalıdır. 

Çocukların suç işlediği iddiası ile adalet sistemi içine girmeleri du-
rumunda, yukarıda açıklanan eksikliğe rağmen çocuk adalet sistemi 
çalışmakta ise de, çocuğun suç mağduru olduğu durumlarda (suçun 
şüphelisi/sanığı yetişkin ise) çocuk adalet sistemi hiçbir şekilde devreye 
girmemektedir. Bir çocuğa karşı bir yetişkin tarafından suç işlendiğinde, 
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soruşturma ve kovuşturma tümü ile genel mahkemelerde yapılmaktadır. 
Oysa, çocuğun mağdur veya suça sürüklenen çocuk olup olmadığına 
bakılmaksızın yargılamanın çocuk adalet sistemi içinde görülmesi, çocu-
ğun korunması bakımından daha yararlı olacaktır. 

Çocuğun hukuk uyuşmazlığının tarafı olduğu durumlarda ise, hiç-
bir özel yargılama esası benimsenmemiştir. Bir çocuğun, velayet, aile ile 
kişisel ilişki kurma, vesayet altına alınma gibi hukuk yargılamasının 
görev alanına giren durumlarının ortaya çıkması durumunda, bu yargı-
lamalar genel mahkemelerde ve genel usul esaslarına göre yapılmakta-
dır. Gerçi çocuk mahkemelerinin, bu velayet, vesayet, kişisel ilişki kurma 
konularında da karar verme yetkisi var ise de (ÇKK m.7/7), bu yetki, 
çekişmeli yargılamanın söz konusu olduğu boşanma gibi durumlarda 
aile mahkemesine geçmektedir. 

b) Çocuk Mahkemelerinin Her Yerde Örgütlenmemiş Olması 

Yukarıda da açıklandığı üzere, çocuk mahkemeleri Ülkemizin her 
yerinde örgütlenmiş değildir. ÇKK’nın her il merkezinde çocuk mahke-
mesi kurulacağına ilişkin 25/1 maddesi hükmüne rağmen, tüm illerde 
çocuk mahkemesi bulunmamaktadır. Çocuk mahkemesinin kurulduğu 
yerlerde, bu mahkemeler kuruldukları ilçenin veya büyükşehir belediye-
sinin sınırları ile yetkilendirildiklerinden tüm il düzeyinde yetki sahibi 
olamamaktadır. 

Çocukların ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçları işlediğinin 
iddia edildiği durumlarda durum daha da vahim hale gelmektedir. Zira, 
çocuk ağır ceza mahkemelerinin bulunduğu yerler daha da sınırlıdır. 

c) Yargılamanın Tüm Aşamalarında Çocuğa Özgü Kurumların 
Olmaması 

Çocuklar hakkında soruşturma başlatıldığında, bu soruşturmanın 
Cumhuriyet savcılığının çocuk bürosunda görevli Cumhuriyet savcısı 
tarafından bizzat yapılması gereklidir. Yasa bu konuda açık bir düzen-
leme içermekte ise de, çocuklar hakkındaki soruşturma işlemleri çoğu 
kez kolluğun çocuk birimi tarafından yerine getirilmektedir. 

Cumhuriyet savcılıklarının bir kısmında, çocuk bürosu oluşturul-
mamıştır. Oluşturulanların pek çoğunda, bu büroda görevli Cumhuriyet 
savcısı, çocuk suçlarının yanı sıra başka suçlara ilişkin soruşturmalarda 
da görev almakta, oluşan iş yoğunluğu nedeniyle soruşturma işlemleri-
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nin bir kısmını (tanık dinlemek, mağduru dinlemek, teşhis yaptırmak 
gibi) bizzat yapmak yerine kolluk vasıtası ile yapmaktadır. Bu yoğunluk 
ilgili Cumhuriyet savcısını, çocuğun ihtiyaçlarının tespit edilerek gerekli 
önlemlerin alınması yerine suça ilişkin soruşturmayı tamamlamaya it-
mekte, Cumhuriyet savcısının öncelikleri değişmektedir. 

Cumhuriyet savcılığı çocuk bürolarının bir kısmında, bu iş için oluş-
turulmuş kalem teşkilatı bulunmamakta, görevli Cumhuriyet savcısı, 
genel soruşturma bürosunda görevli kalem personeli ile işlemlerini yü-
rütmeye çalışmaktadır. 

Kolluğun çocuk birimi polis teşkilatı içinde büyük ölçüde oluştu-
rulmuş ise de, jandarma tarafından çocuk birimleri kurulmamıştır. Bu-
nunla birlikte, çocuğun işlediği iddia edilen suça ilişkin delil toplama 
işlemleri büyük çoğunlukla kolluğun ilgili birimleri tarafından yerine 
getirilmekte, çocuk birimi sadece çocuğu tutan birim haline gelmektedir. 

Yargılamanın ilk derecesi bakımından bütün eksikliklerine rağmen 
çocuğa özgü birimler bulunmakta ise de, denetim muhakemesini yapan 
bölge adliye mahkemeleri ve Yargıtay’da çocuğa özgü bir birim yoktur. 
Bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçmesinden sonra istinaf ince-
lemesi yapacak bu mahkemeler ile temyiz incelemesini yapan Yargı-
tay’da çocuklar hakkındaki davaları inceleyen özel bir birim yoktur. Ço-
cuklar hakkındaki davalar diğer davalar arasında görülmektedir. Bu 
durum denetim muhakemesini yapan makamlarda çocuğa özgü bir du-
yarlılık gelişmesini engellemektedir. 

Denetim muhakemesinde özel bir makam olmadığı gibi, genel ma-
kamın uygulayacağı özel hükümler de bulunmamaktadır. Bu nedenle 
faaliyete geçtiğinde bölge adliye mahkemeleri ve halen Yargıtay denetim 
muhakemesini genel usul hükümlerine göre yürütmekte, çocuğa özgü 
durumların gerektirdiği uygulamaları yapamamaktadır. 

d) Çocuk Adalet Sisteminin Hızlı ve Etkin Olmaması 

Ülkemizde yargılamanın uzunluğu genel bir sorundur. Ancak bu 
sorun çocuklar bakımından hayati önemdedir. 

2012 yılında çocuk mahkemelerine gelen yeni dava sayısı 54,934 
adettir. Bu sayıya bir önceki yıldan devreden dosyalar ile Yargıtay’dan 
bozularak gelen dosyalar eklendiğinde, 2012 yılında bakılan dava sayısı 
100,121 adedi bulmaktadır. 
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Bu sayılara, çocuk mahkemesi bulunmayan yerlerde genel mahke-
melerde yargılama konusu yapılan dosyalar ile aralarındaki irtibat ne-
deniyle genel mahkemede birleştirilen dosyalar dahil değildir. 

Çocuklar hakkındaki davalara bakan çocuk mahkemelerinde 2012 
yılı için ortalama yargılama süresi 299 gündür. Bu süre örneğin Kocae-
li’nde 472 gün, Konya’da 407 güne çıkmaktadır. 

Çocuklar hakkında tutuklama kararı verildiğinde, tutukevine ko-
nulmakta, hükümlü olmadıklarından çocuklara özgü infaz kurumlarının 
imkânlarından yararlanamamaktadır. Uzun tutukluluk süresi, uzun yar-
gılama ile birleştiğinde, çocuklar tutukevinde büyümekte, haklarında 
hüküm kesinleşip hükümlü haline geldiklerinde çocuk olma yaşını geç-
tiklerinden çocuklara özgü infaz kurumlarına hiç alınmadan yetişkinlere 
ilişkin infaz kurumlarına gönderilmektedir. 

Nitekim; 16/07/2013 tarihi itibarıyla, 1,304 tutuklu çocuğa karşılık 
sadece 415 hükümlü çocuk bulunmaktadır. Tutuklu çocuklar eğitim ev-
leri gibi çocuklara özgü infaz kurumlarının iyileştirme modellerinden 
yararlanamamaktadır. Bu nedenle bazı eğitimevleri (örneğin İzmir) ka-
patılmıştır. 

Çocukların tutuklu olsalar bile, çocuklara özgü infaz kurumlarına 
yerleştirilerek buralarda sağlanan iyileştirme önlemlerinden yararlanma-
larının yolu açılmalıdır. 

e) Çocuk Mahkemelerinde Yeterli Sayıda ve Yetkinlikte Uzman 
Bulunmaması 

Çocuk mahkemelerinde çalışan uzmanlar, ÇKK’da “sosyal çalışma 
görevlisi” olarak adlandırılmaktadır. ÇKK’nın 6327 sayılı Kanun ile de-
ğişik 3. maddesinde yer alan tanıma göre, sosyal çalışma görevlisi; psiko-
lojik danışmanlık ve rehberlik, sosyoloji, çocuk gelişimi, öğretmenlik, aile 
ve tüketici bilimleri ve sosyal hizmet alanlarında eğitim veren kurum-
lardan mezun olan meslek mensuplarıdır. 

Tanımın içinde yer alan eğitim alanlarının birbirinden farklılığı, bu 
alanlardan mezun olanların, çocuk koruma sistemi içerisinde uzman 
olarak yer alabilip alamayacaklarına ilişkin uzun tartışmaya burada gir-
mek istemiyorum. Ancak şu kadarını söylemek mümkün; çocuk koruma 
sistemi içerisinde çalışacak uzmanların, yapacakları iş ile aldıkları eğitim 
arasında çoğu kez bir uyum bulunmuyor. Bu uyumsuzluk, ya mesleğe 
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alınacakların alanlarının sınırlanması ile ya da yoğun hizmet içi eğitimler 
ile giderilmelidir. 

Göreve alınan uzmanların sayısı da yeterli değildir. Adalet sistemi-
ne giren her çocuk hakkında standart bir sosyal inceleme çalışması yap-
maya dahi vakit bulamayan bu uzmanların, ayrıca yargılamaya katılma-
sı, çocuk hakkında görüş bildirmesi, kararın yerine getirilmesi sürecini 
takip etmesi beklenmektedir. Mevcut iş yükü ve uzman sayısı itibarıyla 
bu görevlerin büyük bir çoğunluğu sadece kağıt üzerinde yapılmaktadır. 

f) Çocuk Mahkemelerinde Bulunan Uzmanların Yargılama 
İçindeki Fonksiyonlarındaki Eksikliklerin Giderilmemiş 
Olması 

Çocuk mahkemelerinde yer alan uzmanlar, mahkemeye görüş bildi-
ren bilirkişi olarak konumlandırılmıştır. Bu uzmanlar, görev yaptıkları 
mahkemenin hâkimine hiyerarşik olarak bağlı, onun memuru durumun-
daki kişilerdir. Karar verecek makam ile astlık – üstlük ilişkisine sahip bu 
uzmanların bildirdikleri görüşlere uygun karar verip vermeme hâkimin 
takdirindedir. Hâkim, uzmanın görüşünü aldıktan sonra bu görüşün ak-
sine karar verebileceği gibi başka bir uzmandan da görüş alabilir. 

Ceza yargılaması söz konusu olduğunda bu tür bir düzenleme sa-
kıncalı görünmeyebilirse de, söz konusu olan çocuğun korunması oldu-
ğunda durum farklı olmalıdır. 

Çocuk hakkında koruyucu ve destekleyici tedbir kararı verilmesine 
ilişkin bir yargılama süreci söz konusu olduğunda, uzman ile hâkim 
arasında daha eşit bir ilişki kurulmalı, uzman ile hâkim çocuğun duru-
muna ve ihtiyacına en uygun kararı birlikte oluşturmalıdır. 

g) Çocuk Mahkemelerinin, Çocuğu Değil, Fiili Odak Alan 
Yargılama Kültürü ile Hareket Etmeleri 

Çocuk mahkemelerinde görev yapan hâkimlerin tamamı, daha önce 
genel mahkemelerde görev yapmış yargı mensuplarıdır. Bu hâkimler, 
çocuk mahkemesinden önce hemen her tür mahkemede görev yapmış-
lardır. Çocuk mahkemesine atanmalarına ilişkin özel bir ölçüt yoktur. 
Atanmalarından önce bu alanda çalışmaya istekli olup olmadıkları so-
rulmamaktadır. Göreve başlamalarından sonra katılmaları zorunlu olan 
ve önceden oluşturulmuş hizmet içi eğitim programı bulunmamaktadır. 
Bir süre bu mahkemede çalışan hâkim, istekli olup olmadığına bakıl-
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maksızın başka bir mahkemeye atanabilmektedir. Bu durum, iyi kötü 
oluşturulan bilgi ve deneyim birikimini de yok etmektedir. 

Çocuk mahkemelerinde görevli hâkimlerin içinde bulundukları bu 
durum nedeniyle, çocuk mahkemesinin kendisine özgü durumunu anla-
yıp uygulamaları güçleşmektedir. Yıllar boyu fiili odak alan, suçu ortaya 
çıkarıp cezayı belirlemeyi bir yöntem olarak uygulamış hâkimin, şimdi 
bir anda faile (çocuğa) odaklanması, onu cezalandırmadan önce iyileş-
tirmeyi hedeflemesi çok güç bir durumdur. 

Çocuk mahkemesi, çocuk yaştaki sanıkların yargılandığı bir ceza 
mahkemesi değildir. Bir başka deyimle çocuk mahkemeleri “Çocuk Asli-
ye Ceza Mahkemesi” değildir. Bu nedenle, çocukların ağır ceza mahke-
mesinin görevine giren suçlarına bakan mahkemenin adı da “çocuk ağır 
ceza mahkemesi” olmamalıdır. 

Hâkimlere, Cumhuriyet savcılarına veya avukatlara; çocuk mahke-
mesinin “bir hukuk mahkemesi mi” yoksa “bir ceza mahkemesi mi” 
olduğunu sorduğunuzda, alacağınız cevap genellikle “ceza mahkemesi” 
olduğuna dair olacaktır. Oysa çocuk mahkemeleri hem hukuk mahke-
mesi ve hem de ceza mahkemesidir. 

Çocuk mahkemesini, mahkemelerin teşkilat yapısı içinde bir ceza 
mahkemesi olarak görme anlayışı, mahkemenin tüm faaliyetlerine, yak-
laşım biçimine ve tarzına yansımaktadır. 

h) Çocuğun Korunma İhtiyacının Fark Edilmemesi 

Çocuk adalet sisteminin en önemli fonksiyonu, sisteme giren çocu-
ğun ihtiyacını fark etmektedir. Çocuğun ihtiyacı fark edilmeden bu ihti-
yacı giderecek yargısal ve idari faaliyette bulunmak mümkün değildir. 
Çocuğun ihtiyacı belirlendikten sonra, bu ihtiyacın giderilip giderileme-
diği bir sorun ise de, bu sorunu tartışabilmenin ön koşulu ihtiyacı fark 
edebilmektedir. 

Çocuklar adalet sisteminin içerisine pek çok şekilde girerler. Bir suç 
işlediği iddiası ile, bir suçun mağduru olarak veya suçun tanığı olarak 
sistemde görünürler. Bazen kendileri değil, aile bireylerinin taraf olduğu 
davalarda isimleri geçer. Boşanma davasında velayeti tartışılan bir çocuk 
olur veya ağabeyi suç işleyen bir kardeş. 

Adalet sisteminin tüm birimlerinin, karşısındaki çocuğa duyarlı ol-
ması onun ihtiyacını fark edebilecek şekilde örgütlenmesi gerekir. 
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Bugün gerek genel adalet sistemimizin gerekse de çocuk adalet sis-
temimizin çocuğa duyarlı olduğunu, onun ihtiyacını fark edebildiğini 
söylemek güçtür. Adalet sistemine çeşitli roller ile giren çocukların ihti-
yaçlarını görebilecek mekanizmalar yok denecek kadar azdır. 

i) Çocuğun Korunma İhtiyacının Hızlı Şekilde Karşılanamaması 

Çocuğun korunma ihtiyacının fark edilmesi çoğu kez güç ise de, bu ih-
tiyaç fark edildiğinde hızlı ve etkin bir biçimde giderilememektedir. Ko-
runma ihtiyacına ilişkin yargılama çoğu kez ceza veya hukuk yargılaması 
ile birlikte yürütülmekte, karar tüm uyuşmazlıklar bakımından verilmek-
tedir. Bu durum, çocuk hakkında verilecek kararın gecikmesine neden ol-
maktadır. Çocuk büyümekte, ihtiyaçları değişmekte, sorunları artmaktadır. 
Mahkeme esas davasına ilişkin yargılama faaliyetini bitirmeden korunma 
ihtiyacını ya görememekte ya da esas hükümle birlikte karar vermeyi tercih 
etmektedir. Yargılama sırasında tedbir kararlarının verilmesi mümkün ise 
de, bu durum yaygın bir uygulama haline gelememektedir. 

j) Ceza Sorumluluk Yaşının Düşüklüğü 

Türkiye’de çocukların ceza sorumluğunun başlangıcı konusunda 
asgari yaş sınırı 12 olarak kabul edilmiştir. 12 yaşından küçük çocuklar 
ile 15 yaşından küçük sağır ve dilsizlerin ceza sorumluğunun bulunma-
dığı kabul edilmiş, bu nedenle 12 yaşından küçük bir çocuğun (veya 15 
yaşından küçük bir sağır ve dilsizin) ceza sorumluluğunun var olup ol-
madığı konusunda bir araştırmaya gidilmesi kabul edilmemiştir. 

15 yaşını doldurmuş olmakla birlikte 18 yaşını doldurmamış olan 
çocuklar ile 18 yaşını doldurmuş ve fakat 21 yaşını doldurmamış olan 
sağır ve dilsizlerin ceza sorumluğunun var olduğu kabul edilmiş, ancak 
bu kişilerin içinde bulundukları yaş küçüklüğü veya sağır ve dilsizlik 
hali nedeniyle kusurluluk hallerinin diğer kişilerden daha az olduğu 
düşüncesi ile cezalarında bir indirime gidilmiştir. Bu nedenle bu yaş 
grubundakilerin ceza sorumluluğunun var olup olmadığı hususu 5237 
sayılı TCK’nın 31 ve 33. maddeleri kapsamında araştırılmayacaktır. An-
cak bu yaş grubundaki çocukların veya sağır ve dilsizlerin akıl hastalığı 
nedeniyle ceza sorumluluğunun bulunmadığı düşünülüyor ise 5237 sa-
yılı TCK’nın 32. maddesi kapsamında failin ceza sorumluluğunu kaldı-
ran bir akıl hastalığının veya ceza sorumluluğunu azaltan bir akıl zayıf-
lığının bulunup bulunmadığının araştırılması gerekecektir. 
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12 yaşını doldurmuş olmakla birlikte 15 yaşını doldurmamış olan 
çocukların ceza sorumluluğunun var olup olmadığı konusunda kanun 
koyucu kesin bir kanaat bildirmeyip, bu yaş grubundaki çocukların ceza 
sorumluluğunun var olup olmadığının araştırılmasını ve bu konuda 
yargılamayı yapacak hâkimin bir karar vermesini hükme bağlamıştır. 15 
yaşını doldurmuş olmakla birlikte 18 yaşını doldurmamış olan sağır ve 
dilsizler de aynı kurala tabidir. 

İlerleyen bilimsel çalışmalar, çocukların beyin gelişimlerini daha ay-
rıntılı bir biçimde ortaya koymaktadır. Bu çalışmalar; nedensellik ilişkisi 
kurma, bellek, planlama, duygusal düzenleme ve dürtü kontrolü sağ-
lanmasını içeren yürütücü işlevlerin odağı olan prefrontal korteksin (ka-
fatasında alın bölgesine denk gelen beynin ön bölgesi) beynin en son 
olgunlaşan bölümü olduğunu ortaya koymuştur. Ergenler karar verme-
leri gerektiğinde beyinlerinin ağırlıklı olarak duygusal merkezine başvu-
rurlar. Çünkü yürütücü işlevlerin koordine edildiği frontal lob henüz 
yeterince gelişmemiştir. Bu yeni bilgiler ışığında, ergenin suç davranışı 
değerlendirmesinin yeniden ele alınması gerekir. Frontal lob, ceza so-
rumluluğuna ilişkin bilişsel ve davranışsal koordinasyonun gerçekleştiği 
beyin bölgesidir; bu bölgenin tam olarak olgunlaşması ancak daha ileri 
yaşlarda gerçekleştiği için ergenlik yaş grubunda görülen suç davranışı-
nın, gelişmiş bir düşünce sürecinin sonucu olmadığı açıktır2. 

Çocukların gelişim süreçleri ve maruz kaldıkları tehlikeler dikkate 
alınarak, ceza sorumluluğunun başlangıç yaşı 15 olarak belirlenmelidir. 
15 yaşını tamamlamış, 18 yaşını doldurmamış çocukların ceza sorumlu-
luğunun bulunup bulunmadığı her somut olayda incelenmelidir. 

Çocukların ceza sorumluluğunun başlangıcının yükseltilmesi öne-
rildiğinde, aşağıda tehditler bölümünde de değinileceği üzere güvenlik 
kaygıları ile çocukların suçta kullanılmasına ilişkin görüşleri ileri sürül-
mektedir. Bu yaklaşım kısmen haklı endişelere dayansa da temel çıkış 
noktası, ceza sorumluluğu olmayan bir çocuk hakkında etkin hiçbir yap-
tırım uygulamayı öngörmeyen düzenlemelerdir. Gerçekten de bugün 
yürürlükte olan mevzuatta ve yapılan uygulamada, ceza sorumluluğu 
olmayan bir çocuk suç işlediğinde, onun durumuna uygun neredeyse 
hiçbir tepki verilmemekte, hiçbir yaptırım uygulanmamaktadır. Kanun-
                                                      
2 Bu konuda ayrıntılı bilgi için, “Ceza Sorumluluğunun Değerlendirilmesi Rehberi”, 

Adalet Bakanlığı ve UNICEF çalışması. www.edb.adalet.gov.tr/csr.pdf adresinden 
ulaşılabilir. 
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da sınırlı olarak sayılan güvenlik tedbirleri etkin olmaktan uzak kalmak-
tadır. 

Bu nedenle, ceza sorumluluğunun başlangıç yaşının yükseltilmesine 
ilişkin önerimizin, çocuklar hakkında uygulanacak güvenlik tedbirleri-
nin geliştirilmesi önerileri ile birlikte değerlendirilmesi gerekir. Ceza 
sorumluluk yaşının altında kalan çocuklar ile yapılan inceleme sonu-
cunda ceza sorumluluğu olmadığı belirlenen çocukların iyileştirilmesini 
sağlayıcı, bu çocukların tekrar suç işlemelerini ve suçta kullanılmasını 
önleyici mekanizmalar oluşturulmalı, ceza sorumluluğu olmadığı belir-
lenen çocuklar kendi kaderlerine terk edilmemelidir. 

k) Ceza Sorumluluğunun Tespitinin Bilimsel Esaslara Uygun 
Olarak Yapılamaması 

12 yaşını doldurmuş 15 yaşını doldurmamış olan çocuklar ile 15 ya-
şını doldurmuş, 18 yaşını doldurmamış olan sağır ve dilsizlerin ceza 
sorumluluğunun olup olmadığı konusunda kanun koyucu kesin bir ka-
naat ortaya koymamıştır. Bu yaş grubundaki çocukların ceza sorumlu-
ğunun bulunup bulunmadığının araştırılması ve bu konuda yargılamayı 
yapacak hâkimin bir karar vermesi gereklidir. Bu kararı verme görevi 
münhasıran yargılamayı yapacak hâkime ait olmakla birlikte hâkim bu 
görevini yerine getirirken çocuğun ceza sorumluluğunun tespiti hususu 
teknik bilgiyi gerektiren bir konu olduğundan bilirkişi görüşüne başvu-
racak, kararını da bilirkişinin görüşüne dayandıracaktır. 

İşte, hâkimin kararını dayandıracağı bilirkişinin görüşünü nasıl 
oluşturacağı, böylesi bir görüş oluşturmadan önce hangi araştırmaları 
yapacağı, raporunun içeriğinin nasıl olacağı konusunda mevzuat hükmü 
haline gelmiş bir düzenleme bulunmamaktadır. 

2009 ve 2010 yıllarında, Adalet Bakanlığı ve UNICEF, Yargıtay ve 
üniversiteler ile işbirliği yaparak geniş kapsamlı bir çalışma yürüttü. 
Oluşturulan bilimsel kurul yaptığı çalışmalar sonucunda, çocukların 
ceza sorumluluğunun belirlenmesine ilişkin asgari standartları ortaya 
koyan bir rehber hazırladı. Bu rehber Adalet Bakanlığı tarafından uygun 
bulunup internet sitesinde yayınlansa da3, yargı teşkilatına resmi duyu-
rusu yapılmadı ve ikincil mevzuat haline gelmesini sağlayacak bir dü-
zenlemeye gidilmedi. 

                                                      
3 Söz konusu rehbere www.edb.adalet.gov.tr/csr.pdf adresinden ulaşılabilir. 
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Çocukların ceza sorumluluğunun bulunup bulunmadığına ilişkin 
incelemeler, çoğu kez adli tıp uzmanının çocuk ile yaptığı birkaç dakika-
lık bir görüşmeye dayalı olarak hazırlanan raporlar üzerinden sürdü-
rülmektedir. Bu durum bir an önce düzeltilmelidir. 

l) Ceza Sorumluluğu Bulunmayan Çocuklar Bakımından 
Çocuğun Fiiline ve Durumuna Uygun Tepki Yöntemlerinin 
Bulunmaması 

Adalet sistemi içerisine suç işlediği iddiası ile giren çocuğun ceza 
sorumluluğu yok ise, durumuna uygun bir tepki verilememektedir. Bu 
durumdaki çocuklar hakkında yapılabilecek tek şey ÇKK’nın 5. madde-
sinde sayılan dört tedbirden4 (danışmanlık, eğitim, sağlık, bakım) birisi-
ne karar vermektir. Bu tedbirlerin türü, içeriği ve uygulanış biçimi, ceza 
sorumluluğu olmayan çocuklara çoğu kez uygun düşmemektedir. 

m) Cezalandırmanın Tek Seçenek Olması 

Yürürlükte olan sistemin en önemli yapısal sorunu; ceza sorumlulu-
ğu olmayan çocuklara uygun tepki verilmemesinin yanı sıra ceza sorum-
luluğu olan çocuklar hakkında da cezalandırmanın dışında bir seçeneğin 
bulunmamasıdır. 

Bir çocuğun suç işlediği iddia edildiğinde, yapılan yargılama faali-
yeti sonucunda, ceza sorumluğunun olduğu ve suçu işlediği belirlenir 
ise, ceza hükmü kurulmasından başka seçenek yoktur. Bu durumdaki 
çocuk hakkında hapis cezası dışında bir ceza vermek (TCK m.50) veya 
verilen hapis cezasını erteleme (TCK m.51) veya verilen hükmün açık-
lanmasının geri bırakılması (CMK m.231) mümkün ise de, ceza vermek-
ten vazgeçip güvenlik tedbiri uygulama imkanı yoktur. Oysa çocuklar 
bakımından daha geniş olarak uygulanması gereken “maslahata uygun-
luk ilkesi” gereği, bu durumdaki çocuk hakkında ceza vermek yerine 
doğrudan güvenlik tedbirine hükmedilebilmelidir. 

                                                      
4 Maddede yer alan “barınma tedbiri” barınma yeri olmayan çocuklu kimseler ile 

hayatı tehlikede olan hamile kadınlara yönelik olduğu için, suç işlediği iddia edi-
len ve ceza sorumluluğu bulunmadığı belirlenen çocuklar hakkında bu tedbirin 
uygulanma ihtimali yoktur. 
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n) Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Karar Türlerinin Yetersizliği 

ÇKK’nın 5. maddesinde sayılan koruyucu ve destekleyici tedbirler 
hem genel olması ve hem de sınırlı sayıda olması nedeniyle yetersizdir. 
Bu tedbirlerin içeriği ve uygulanması konusunda çıkarılan yönetmelik5 
hükümleri eksikliği gidermeye çalışsa da, tedbir türlerinin yetersiz oluşu 
nedeniyle sorun devam etmektedir. 

o) Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Çocuğa Uygun 
Şekilde Uygulanamaması 

Verilen koruyucu ve destekleyici tedbir kararının uygulanması çoğu 
kez kağıt üzerinde kalmaktadır. Uygulama sürecini takip etmek duru-
munda olan çocuk mahkemesi yoğun iş yükü, uzman sayısındaki yeter-
sizlik ve koruma sürecine yeterli önemin verilmemesi gibi nedenlerle 
kararın uygulama sürecini etkin bir biçimde takip etmemektedir. 

Çocuğun değişen ihtiyaçları görülmemekte, yeni ihtiyaçlara uygun 
yeni kararlar verilememektedir. 

3. TEHDİTLER 

Çocuk adalet sistemi bakımından en önemli tehdit; toplumun zaman 
zaman ortaya çıkan cezalandırıcı yaklaşımlarıdır. Çocuk söz konusu oldu-
ğunda büyük bir duyarlılık ve koruma refleksi ortaya koyan toplum, bazı 
durumlarda bu yaklaşımının tersine davranışlar göstermektedir. 

Özellikle terör suçları ile çocukların suçta kullanılması söz konusu 
olduğunda; çocukları terörde ve suçta kullananların bulunup etkin şe-
kilde cezalandırılmasını istemek yerine, daha kolay yol olan çocuğun 
cezalandırılması önerilmektedir. 

Defalarca suç işleyen ve işlediği her suçtan sonra korunması, iyileş-
tirilmesi ve tekrar suç işlememesi için hiçbir şey yapılmayan bir çocuk, 
tekrar suç işlediğinde, “suç makinesi” olarak adlandırılmakta ve şiddetli 
şekilde cezalandırılması talep edilebilmektedir. 

                                                      
5 23/12/2006 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Çocuk Koruma 

Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulan-
ması Hakkında Yönetmelik.  



Murat AYDIN 68 

4. FIRSATLAR 

Çocukların korunması konusundaki yüksek duyarlılığın yarattığı, 
yoğun çabaların halen devam ediyor olması en büyük fırsatımızdır. Bu 
kapsamda, halen tümü ile oluşturulmamış, oluşmaya devam etmekte 
olan bir çocuk adalet sisteminin varlığı, bize yeni şeyler yapma, sistemi 
iyi bir biçimde kurgulama fırsatı veriyor. 

Devlet kurumlarının, hükümetin, bakanlıkların, üniversitelerin sivil 
toplum kuruluşlarının, etkinlik ve çabaları, sorunları ortaya koyma, tar-
tışma ve çözüm bulma fırsatını veriyor. 

III- NE YAPMALI? 

Çocuk adalet sisteminin kurulması, geliştirilmesi ve çocuğun yük-
sek yararına uygun şekilde işletilmesi için neler yapmak gerektiğini de 
ortaya koymak gerekir. Elbette burada önerilenler, sorunu tümü ile çö-
zebilecek öneriler değildir. Üstelik yapılacak önerilerin yeni sorunlar 
ortaya çıkarması da muhtemeldir. Bu sakıncayı da dikkate alarak öneri-
leri ortaya koymak bir gerekliliktir. 

Önerilerin bir kısmı, halen yürürlükte olan mevzuatta var olan ku-
rumların işletilmesine yöneliktir. Bu anlamda, yapılması daha kolay öne-
rilerdir. Yeni bir yasal düzenleme yapmadan, bazı idari düzenlemeler ile 
yapılabilecekler azımsanmayacak kadar çoktur. 

Bazı öneriler ise, yeni yasal düzenlemelere ihtiyaç duymaktadır. 

Şimdi bunları ayrı ayrı ele alalım. 

1. YASA DEĞİŞİKLİĞİ GEREKMEDEN YAPILABİLECEKLER 

a) Çocuk Hâkimlikleri Faaliyete Geçirilmelidir. 

ÇKK’nın 3. maddesi uyarınca, hakkında kovuşturma başlatılmış 
olanlar hariç, suça sürüklenen çocuklarla korunma ihtiyacı olan çocuklar 
hakkında uygulanacak tedbir kararları “çocuk hâkimi” tarafından verilir. 

Ceza yargılamasındaki “sulh ceza hâkimliğine” benzeyen bu yapı 
gereği, suça sürüklenen çocuk hakkında yapılan soruşturma aşamasında 
veya tüm çocuklar bakımından korunma ihtiyacının ortaya çıkarılıp ge-
rekli koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarının verilmesi hususunda 
çocuk hâkimliği (çocuk mahkemesi değil) yetkilidir. 
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Bugün için kurulmuş çocuk hâkimliği bulunmamaktadır. Faaliyette 
olan çocuk mahkemelerinin hâkimleri aynı zamanda çocuk hâkimi ola-
rak görev yapmaktadırlar. 

Çocuk mahkemelerinin iş yoğunluğu ve baştan beri anlatılmaya çalı-
şılan ceza yargılaması yapma kültürünün etkisi ile çocuk mahkemelerinin 
koruma fonksiyonu işlemez hale gelmiştir. Çocuk mahkemeleri birer “ço-
cuk asliye ceza mahkemesi” haline gelmiş, suç işlediği iddia edilen çocuk-
lar hakkında ceza yargılaması yapan mahkeme haline indirgenmiştir. 

Bu mahkemelerin, iş yükü tartışılırken, yeni bir mahkeme ihtiyacı 
olup olmadığı ele alınırken veya denetlenirken çocuk korumaya yönelik 
işlerine bakılmamaktadır. Değerlendirmeler iddianame ile açılan ceza 
davalarının sayısı ve içeriği üzerinden yapılmaktadır. 

Bu sakıncaları gidermek için; 

a)Bir veya iki yerde çocuk hâkimliği kurulmalıdır. Bu şekilde yapıla-
cak pilot uygulama takip edilmeli, elde edilen veriler değerlendirilmelidir. 

b)Pilot uygulamanın sonuçları alındıktan sonra iş yoğunluğu olan 
İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya ve Diyarbakır illerinde 
çocuk hâkimlikleri kurulmalıdır. 

c)Hakkında soruşturma başlatılan her çocuk, ağır ceza mahkemesi-
nin görev kapsamına giren suçların mağduru olan her çocuk, cinsel suç-
ların mağduru olan her çocuk ile, korunma ihtiyacı içinde olduğu düşü-
nülen her çocuk, gerekli incelemenin yapılması ve korunma ihtiyacı 
içinde ise gerekli kararın verilmesi için çocuk hâkimliğine bildirilmelidir 
(ÇKK m.7). 

d)Çocuk hâkimliklerinde oluşacak iş yükü dikkate alınarak, yeteri 
kadar uzman personel ataması yapılmalıdır. 

e)Bu hâkimliklerin, bilinen ceza ve hukuk yargılama usullerinden 
farklı usul takip edileceği göz önüne alınarak; teknik donanımı fiziki 
koşulları ve araç gereci oluşturulmalıdır. Örneğin, aile görüşmeleri yapı-
lacağı için görüşme odası, saha ziyaretleri yapılarak sosyal inceleme ra-
poru düzenleyeceği için araç sağlanmalıdır. Bilinen mahkeme yapısın-
dan olabildiğince uzaklaşılmalıdır. 

f)Çocuk hâkimliği, durumunu incelediği çocukla ilgili gerekli kararı 
en hızlı şekilde vermeli, karar sürecinde oluşturduğu sosyal inceleme ra-
poru, adli psikiyatrik değerlendirme raporu gibi verileri, çocuk hakkında-
ki ceza soruşturmasını yapan Cumhuriyet savcılığı ile paylaşmalıdır. 
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g)Çocuk hâkimliği, verdiği tedbir kararının uygulama sürecini takip 
etmeli, kararın yerine getirilmesi sürecinde değiştirilmesi veya yeni bir 
karar verilmesi gerekli ise bu yönde karar vermelidir (ÇKK m.8). 

Bütün bunların yapılması için kanun değişikliğine ihtiyaç yoktur. 
Yürürlükte olan kanun hükümlerinin verdiği bu imkânın hayata geçi-
rilmesi için Adalet Bakanlığı ile Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 
karar alıp uygulamaya koyması yeterlidir. 

b) Çocuk Mahkemelerinde ve Cumhuriyet Savcılığı Çocuk 
Bürosunda Çalışacak Yargı Mensuplarının Atanması 

Çocuk adalet sisteminde çalışmak çok zor bir görevdir. Bu alanda 
çalışan yargı mensuplarının özel olarak seçilmesi gerekir. Bu seçim yapı-
lırken istekli olup olmadıkları mutlaka dikkate alınmalıdır. Zira çocuk 
adalet sisteminde çalışmak istemeyen bir yargı mensubunun bu alanda 
çalıştırılması, kendisi ve sistem için olumsuz sonuçlar doğuracaktır. 

Çocuk adalet sisteminde çalışan yargı mensubuna yönelik eğitim ça-
lışmaları yapılmalıdır. Bu şekilde kendisini geliştiren yargı mensubunun 
isteği bulunmadıkça görev alanı değiştirilmemelidir. 

Çocuk adalet sisteminde çalışacak yargı mensuplarının atanmasına, 
hizmet içi eğitimlerine ve görev alanlarının değiştirilmesine ilişkin ilke-
ler belirlenmeli ve HSYK Genel Kurulu tarafından ilke kararına bağlan-
malıdır. 

c) Kolluğun Çocuk Birimleri Başta Jandarma Olmak Üzere Tüm 
Birimlerde Örgütlenmelidir. 

Kolluğun başta jandarma olmak üzere tüm birimlerinde çocuk büro-
ları kurulmalıdır. Bu bürolar, sadece çocuğun tutulduğu yerler olmaktan 
çıkarılmalı, çocuk hakkında gerekli soruşturma işlemleri de bu bürolar 
tarafından yerine getirilmelidir. 

d) Bölge Adliye Mahkemelerinde ve Yargıtay’da Çocuk Dairesi 
Kurulmalıdır 

İlk derece yargılamasında kurulan çocuk mahkemelerinin devamı 
olarak bölge adliye mahkemelerinde ve Yargıtay’da çocuk daireleri ku-
rulmalıdır. Bu şekilde bir daire kurulması, bölge adliye mahkemelerinin 
ve Yargıtay’ın iş bölümüne ilişkin bir tasarruf olacağından kanun hük-
müne ihtiyaç olmadığı kanısındayız. 
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e) Korunma İhtiyacının Tespitinde Yargı Dışı Makamların 
Örgütlenmesi Tamamlanmalıdır 

Başta okullar ve sağlık kuruluşları olmak üzere, çocuğun korunma 
ihtiyacını en kolay ve hızlı şekilde tespit edebilecek birimler, bu ihtiyacın 
fark edilmesi ve fark edilen ihtiyacın bildirilmesi konusunda eğitilmeli-
dir. Eğitimin yanı sıra, korunma ihtiyacının fark edilmesi durumunda 
yapılacakların ayrıntılı şekilde ortaya konulduğu kurum içi düzenleme-
ler yapılmalı ve uygulanması sağlanmalıdır. 

f) Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Verilme Süreci 
Geliştirilmelidir 

Çocuk hakkında koruyucu ve destekleyici tedbir kararı vermeden 
önce, çocuğun tanınması gerekir. Bu tanıma, uzmanı tarafından yapıla-
cak sosyal inceleme çalışması ile mümkündür. 

Sosyal çalışma görevlisi tarafından hazırlanacak sosyal inceleme ra-
porunun, sadece çocuk ve/veya ailesi yapılan görüşmeye dayalı olma-
ması gerekir. Çocuğu içinde bulunduğu çevre ile değerlendirmek zo-
runda olan uzmanın, bu çevreyi görmeden, çocuğun çevresinde bulunan 
diğer kişiler ile görüşmeden rapor hazırlaması mümkün olmamalıdır. 

Bunun sağlanabilmesi için uzman sayısı arttırılmalı, uzmanların 
araç ve gereç ihtiyaçları karşılanmalıdır. 

Çocuğun durumunu inceleyen ve çocuğu tanıyan uzman, koruyucu 
ve destekleyici tedbir kararı sürecine doğrudan katılmalıdır. 

g) Korucu ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması 
Süreci Geliştirilmelidir 

Çocuk hakkında verilen koruyucu ve destekleyici tedbir kararının 
uygulanmasına ilişkin süreç nerede ise hiç işlememektedir. Yürürlükte 
olan Yönetmelik hükümleri hayata geçirilmelidir. Çocuğun kararın uy-
gulanması sürecinde takip edilmesine ilişkin yeni mekanizmalar ortaya 
konulmalı ve uygulanmalıdır. 
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2. YASA DEĞİŞİKLİĞİ GEREKTİREN DURUMLAR 

a) Ceza Sorumluluğu Yaşı Yükseltilmelidir 

Yukarıda açıklandığı üzere, çocuklar bakımından ceza sorumluluğu-
nun başlangıç yaşı 15 olmalıdır. 15 yaşından büyük çocukların ceza so-
rumluluğunun bulunup bulunmadığı bir araştırmaya tabi tutulmalıdır. 

Bu yapılırken, ceza sorumluluğu bulunmayan çocuklar bakımından 
etkin güvenlik tedbirleri geliştirilmelidir. 

b) Ceza sorumluluğunun Belirlenmesi Bilimsel Esaslara Uygun 
Yapılmalıdır 

Ceza sorumluğunun belirlenmesine ilişkin bilimsel esasları ortaya 
koyan “Ceza Sorumluğunun Değerlendirilmesi Rehberi” bir genelge 
haline getirilmeli ve uygulanması istenmelidir. 

c) Ceza Sorumluluğu Olmayan Çocuklar Bakımından Tedbirler 
Geliştirilmelidir 

Güvenlik tedbirleri türü, niteliği, uygulanma biçimi ve yargılama 
usulü tümü ile bir bütün olarak ele alınmalı ve ceza sorumluluğu bu-
lunmayan tüm bireyler (çocuklar, sağır ve dilsizler, akıl hastaları) bakı-
mından yeni bir güvenlik tedbirleri sistemi oluşturulmalıdır. 

d) Ceza Sorumluluğu Olan Çocuklar Bakımından Yaptırımlar 
Çeşitlendirilmeli, Ceza Yaptırımı Tek Seçenek Olmaktan 
Çıkarılmalıdır 

Üzerine atılı suçu işlediği belirlenen ve ceza sorumluluğu bulunan 
çocuk hakkında cezalandırma tek seçenek olmaktan çıkarılmalıdır. Bu 
durumdaki çocuk hakkında ceza yerine güvenlik tedbiri verme olanağı 
sağlanmalıdır. 

Bunun yanı sıra, kamu davasının açılmasının ertelenmesi, uzlaşma, 
ön ödeme gibi yargı dışına çıkarmaya ilişkin hükümler çocuklar bakı-
mından genişletilip uygulanmalıdır. Bu şekilde yargı dışına çıkarılan 
çocuk hakkında durumuna uygun güvenlik tedbirleri geliştirilmelidir. 
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e) Başta Tutuklama Olmak Üzere, Ceza Muhakemesi Tedbirleri 
Çocuklar Bakımından Sınırlandırılmalıdır 

ÇKK’nın 21. maddesi uyarınca; 15 yaşını doldurmamış olan çocuk-
lar hakkında üst sınırı beş yılı aşmayan hapis cezasını gerektiren fiiller-
den dolayı tutuklama kararı verilemez. 

Bu düzenleme sadece 15 yaşından küçük çocukları kapsamakta ve 
cezanın üst sınırını dikkate almaktadır. Bu nedenle, 15 yaşından büyük 
çocuklar için özel olarak öngörülmüş bir tutuklama yasağı yoktur. 

CMK’nın 100/4 maddesinde düzenlenen; sadece adli para cezasını 
gerektiren veya hapis cezasının üst sınırı iki yılı geçmeyen suçlarda tu-
tuklama kararı verilemeyeceğine ilişkin genel hüküm çocuklar bakımın-
dan da geçerlidir. 

Tutuklama tüm suçlar ve şüpheliler bakımından istisnai bir tedbir-
dir. Ancak söz konusu olan çocuk olunca bu tedbir daha da istisnai ol-
malı ve hatta çoğu durumda yasaklanmalıdır. 

Çocukların kimliğinin belirlenememesi ile ağır ceza mahkemesinin 
görevine giren suçları işlediklerinin iddia edilmesi halleri hariç olmak 
üzere tutuklanmaları yasaklanmalıdır. 

Tutuklamanın yanı sıra, adli kontrol, beden muayenesi, genital mu-
ayene, vücuttan örnek alma gibi koruma tedbirlerinin çocuğa özgü hale 
getirilmesi ve çocuklar için güvenceler taşıması gerekir. 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Bu kadar eksik ve öneri sıraladıktan sonra, Türkiye’de etkin bir ço-
cuk adalet sisteminin var olduğunu söylemek herhalde çok mümkün 
değil. 

Bütün eksikliğine rağmen, çocuk adalet sisteminin geliştirilmesi ko-
nusunda yürütülen çabalar umut verici durumda. 

Sistemin iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve çocukların hayatında olum-
lu bir fark yaratılması hepimizin ortak amacıdır. 09/09/2013 
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GENERAL CONSIDERATIONS 

Children and adolescents are the most vulnerable sectors of the 
population. This situation requires a special protection from the State, as 
well as the family and the community, in accordance with the standards 
set forth of in the Convention on the Rights of the Child. 

The effective protection of childhood and adolescence presents a 
first order ethical challenge in Peru, which involves concrete actions and 
profound cultural transformations. Several events highlight the Peruvian 
adolescents crisis, such as: the murder of a 16 year old student executed 
with a razor blade by two teenagers in the city of Cusco on November 
2012; the escape of 27 teenagers inmates from the Juvenile Center for 
Diagnosis and Rehabilitation of Lima on December 2012, including the 
young offender “Gringasho” known as the youngest Peruvian hitman. 
Also, the criminal gangs have promoted rescue actions for their members 
detained in juvenile centers in order to bring them back to the illegal 
activities. 

The increase of the juvenile crime presents a great challenge to the 
juvenile justice system in Peru. Most of the Peruvian population belief 
that such a regulatory framework implies the impunity of young offend-
ers, because the sanctions are too lenient and do not reflect an effective 
punishment for the gravity of their crimes. 
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In this context, this essay presents first of all the regulatory frame-
work regarding the protection of children and adolescents (I), secondly 
shows the causes of juvenile delinquency in Peru (II), then it analyzes the 
juvenile justice administration system (III) and the reality of juvenile 
detention centers (IV), subsequently it referrers to the national actions 
implemented by the Peruvian State for the protection of childhood and 
adolescence (V), and finally it exposes the Peruvian juvenile delinquency 
figures (VI) and the challenges facing the system (VII). 

I. LEGAL FRAMEWORK FOR PROTECTION OF CHILDREN AND 
ADOLESCENTS 

1. International Obligations assumed by the Peruvian State 

At the International level there are various instruments regarding 
the protection of children and adolescents, thus the Peruvian State has 
assumed the following international obligations for the protection of 
minors: 

Convention on the Rights of the Child (CRC)2 

This Convention establishes the international standard for the pro-
tection of the rights of children and adolescents, legally binding on 
states. By ratifying it, the Peruvian State assumed the obligation to pro-
tect the basic human rights that should be enjoyed by children and ado-
lescents. Thus, the Convention has established the regulatory framework 
to ensure at the national level the four fundamental principles: non-
discrimination, the dedication to the interests of the child; the right to 
life; the right to survival and development and respect for the points of 
view of the child. 

In addition, Articles 37 and 40 of the Convention set forth rules to 
regulate the behavior of adolescents in conflict with the law. In this 
sense, the Peruvian State is obliged to direct its intervention into an edu-
cational and socializing purpose, respecting all the guarantees of due 
process and the ultimate finality to compensate the victim. The adoles-
cents are entitled to receive a different treatment which implies a less 

                                                      
2 The Convention entered into force on September 2, 1990 in accordance with Arti-

cle 49. The Peruvian State ratified it on September 4, 1990. 
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severe state response than the applicable to adults; also they are entitled 
to greater guarantees than the applied to adults3. 

American Convention on Human Rights (ACHR)4 

Protection of minors is regulated in Article 19, which states that 
every minor child has the right to the measures of protection required by 
his condition as a minor on the part of the family, society and the state. 
Similarly, the Inter-American Court on Human Rights in its Advisory 
Opinion OC-17/2002 of August 28, 2002 has established regarding the 
juvenile justice: 

- The principle of legality implies a clear definition of the criminal-
ized conduct that must also been guaranteed in the juvenile justice sys-
tem. 

- States has assumed the obligation to take measures to guarantee 
the respect of due process and judicial protection of minor under the 
parameters set forth ACHC. 

- States are encouraged to use alternative dispute settlement, in 
order to adopt equitable decisions that do not affect rights of minors. 

In the same sense, Peruvian State has assumed other obligation hav-
ing ratified the following international instruments: 

- Protocol to Prevent, Suppress and Punish trafficking in Persons, 
specially Women and Children, supplementing the United Nations Con-
vention against Transnational Organized Crime5 

- Convention 182 on the Elimination of Worst Forms of Child La-
bour and Immediate Action for its Elimination6 

- Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child 
on the involvement of children in armed conflicts7 
                                                      
3 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. La situación de los adolescentes infractores de la 

ley penal privados de libertad, Informe Defensorial N° 123, Lima 2007, p. 135. 
4 Ratified by the Peruvian State on December 7, 1978. 
5 The Protocol entered into force internationally on December 25, 2003 in accor-

dance with Article 17. The Peruvian State ratified it on January 23, 2002. 
6 The Agreement entered into force internationally on November 19, 2000. The 

Peruvian State ratified it on January 10, 2002. 
7 The Protocol entered into force internationally on February 12, 2002. The Peru-

vian State ratified it on May 8, 2002. 
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- Convention on the Protection of Children and Cooperation in Re-
spect of Inter-country Adoption8 

- Convention 138 of the International Labour Organization (ILO) 
Minimum Age for Admission to Employment. 

- American Convention on the International Return of Children9 

- Inter American Convention on Support Obligations10 

Similarly, the Peruvian System of child protection is based on: 

- United Nations Standard Minimum Rules for the Administration 
of Juvenile Justice (The Beijing Rules, 1985). 

- United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of 
their Liberty (Havana Rules, 1990). 

- United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delin-
quency (RIAD Guidelines, 1990). 

2. Inter American Standard: Child’s Superior Interest 

It is inspired by the jurisprudence of Inter American Court of Hu-
man Rights on the protection of minors in the States that have ratified 
the American Convention on Human Rights (ACHR). 

In this regard, the Court’s has stated that “(…)With respect to pro-
tection of the rights of children and adopting measures to attain said 
protection, the ruling principle is that of the highest interest of the child, 
based on “the very dignity of the human being, on the characteristics of 
children themselves, and on the need to foster their development, mak-
ing full use of their potential (…)”11. 

The importance of this principle lies on the dignity of the person, 
which does not allow the exploitation of children nor the physical or 
moral injury. 

                                                      
8 Ratified by the Peruvian State on September 14, 1995. Entered into force on Janu-

ary 1, 1996. 
9 The Convention entered into force internationally on April 11, 1994. The Peruvian 

State ratified it on January 25, 2005. 
10 The Convention entered into force internationally on June 3, 1996. The Peruvian 

State ratified it on October 27, 2005. 
11 Bulacio v. Argentina Case. Merits, Reparations and Costs. Judgment of the Inter 

American Court of Human Rights, September 18, Serie C, N° 100. Fact 134. 
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It is understood that the rights and best interest of the child take 
precedence over adults subjective requirements. Thus, “…the prevalence 
of child’s superior interest should be understood as the need to satisfy 
the rights of the child, and this oblige the State and affect the interpreta-
tion of the other rights established in the Convention, when the case re-
fers to children. Moreover, the State must pay special attention to the 
needs and the rights of the alleged victims owing to their condition as 
girl children, who belong to a vulnerable group (…)”12. 

Consequently, a genuine interpretation of the principle of suprem-
acy of the interest of the child and its correct application in harmony 
with international treaties (specially the Convention), ratified by the 
States, requires a joint analysis of the rights concerned and of those that 
may be affected by the resolution of the authority. Always it has to be 
taken the measure to ensure maximum satisfaction of the Rights of mi-
nors13. 

3. Peruvian state legal framework on protection of children and 
adolescents and juvenile delinquency 

a. The Peruvian Political Constitution of 1993 

The Peruvian Constitution provides for the protection of children 
and adolescents in the following articles: 

                                                      
12 Yean and Bosico Girls v Dominican Republic Case. Preliminary Objections, Mer-

its, Reparation and Costs. Judgment of Inter American Court of Human Rights. 
September 8, 2005. Serie C, Nº 130. Fact 134. “Street Children” Case (Villagrán 
Morales) v Guatemala. Merits. Judgment of the Inter American Court of Human 
Rights. November 19, 1999. Serie C, N° 63. Fact 146. The Gómez – Paquiyauri 
Brothers Case v Peru, Merits, Reparations and Costs. Judgment of the Inter Amer-
ican Court of Human Rights, July 8, 2004. Serie C, N° 110. Fact 162. Bulacio v Ar-
gentina Case. Ob. Cit. Fact 133. Legal Status and Rights of the Children. Advisory 
Opinion of the Inter American Court of Human Right OC-17/02. August 28, 2002. 
Serie A N°, 17. Facts 56, 57 and 60. 

13 Article 17, paragraph 4, American Convention of Human Rights.- 4. The States 
parties shall take appropriated steps to ensure the equality of rights and the ade-
quate equality of responsibilities of the spouses on the marriage, during marriage, 
and in the event of its dissolution. In case of dissolution, provision shall be made 
for the necessary protection of any children, solely on the basis of their own best 
interests. 
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- Articles 114 and 4415 determine that all the Peruvian legal system 
is devoted to the defense of the human person and his/her dignity as a 
supreme goal, having the state the obligation to ensure the full enjoy-
ment of human rights. 

- Article 2, among all the listed rights, prescribes that the unborn 
child is subject of law. In this respect the rights of children are protected 
by the Peruvian legal system since their conception16. Also, it is not allow 
any form of restriction of personal liberty, except in the cases provided 
by law. Slavery, servitude and human trafficking are prohibited in all 
their forms. 

- Article 417, recognizes the children as persons that require the 
special protection of the State, considering their own characteristics as a 
subjects of law in progress. It also recognizes the family as a necessary 
institution for the development of children and adolescents, whose pro-
tection is essential to ensure the full enjoyment of their rights. 

- Article 6 states the duty and right of the parents is to feed, edu-
cate and provide security for their children, in order to ensure the full 
protection for all children even when they are wedlock children18. Simi-
larly, it states the parental authority as a subjective right of the family 
that implies mutual legal relations between parents and children and 
viceversa. 

                                                      
14 Article 1.- The defense of the human person and the respect for human dignity 

are the supreme goal of the State. 
15 Article 44.- The prime duties of government are: to defend national sovereignty, 

guarantee full respect for human rights, protect the public from threats to their 
security, and promoting the general welfare that is based on justice and compre-
hensive and balanced development of Nation. (…) 

16 Also Article 1 of current Peruvian Civil Code states: “Human life begins at con-
ception; the unborn child is a subject of law in every respect. The allocation of 
property rights is conditional upon being born alive” 

17 Article 4.- The community and state specially protect to children, adolescents, and 
elderly mother have been abandoned. They also protect the family and promote 
marriage. They are recognized as natural and basic institutions of society. The 
form of marriage and the grounds for separation and divorce are regulated by 
law. . 

18 PLÁCIDO VILCACHAGUA, Alex. “Article 4, Protection of the child, mother, 
elder and family, promotion of marriage” in La Constitucion Comentada Análisis 
artículo por artículo, Volume I, Law Gazette editors, first edition 2005, p. 347-391. 
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- To the Peruvian legal system the parental authority is not trans-
ferable and it is incompatible with the guardianship. It is clear that the 
rule does not refer to biological parentage (natural event) that arises 
from the act of procreation, but to the legal relationship (legal fact).19 

b. Code of Children and Adolescents (CNA)20 

The main national policy instrument is the Code of Children and 
Adolescents. It was issued to fulfill the obligations assumed under the 
Convention on the Rights of the Child framework. 

The CNA was approved by Law No. 27337 promulgated on August 
2, 2000 and published in the official gazette “El Peruano” on August 7, 
2000. The Article IX of the Code Preliminary Title establishes the inter-
ests of the child as the fundamental basis of the Peruvian legal system of 
protection for minors. This article also provides that in any action con-
cerning the child or adolescent adopted by the State through the execu-
tive, legislature and judiciary, the regional and local governments and 
other institutions, as well as the social organizations, shall be based on 
the best interest of the children and the respect of their rights. 

The CNA provides that a child is every human being considered 
from conception to the age of twelve; and as an adolescent from the age 
of twelve to eighteen years. The State grants to the unborn a complete 
protection of their rights. In any case of doubt about the age, the person 
will be considered as a minor until proven otherwise. 

In conclusion, the CNA ensures the life of the unborn and guaran-
tees their protection from experiments or genetic manipulation contrary 
to their integrity and their physical and mental development. 

Similarly, Article IV of the Code Preliminary Title provides that 
children and adolescents enjoy specific rights related to their develop-
ment and have special capacity to perform civil acts authorized by law. 

                                                      
19 CASTRO PÉREZ-TREVIÑO, Olga. Article 6, Responsible parenthood, rights and 

duties of parents and children, Equality of children, in La Constitución Comen-
tada Análisis artículo por artículo, Volume I, Law Gazette editors, first edition 
2005, p. 401-408. 

20 Cfr. FLORES JARECCA, Riquelme. Los derechos humanos de los niños y el 
Código de los niños y adolescentes, Editorial San Marcos, First Edition, Lima 
2005. 
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Hence, Article 25 expressly recognizes the State role as the main guaran-
tor of the rights and freedoms of the children, through permanent and 
sustained public policies. 

In this context, as provided in paragraph c) of the Article 3321 the 
state policies are aimed to develop protection programs to ensure a 
timely response when a risk is faced. Similarly, Articles 3622, 3823, 4024 y 
24325 regulate situations in which children and adolescents should re-

                                                      
21 Article 33.- Programs Development - The politics of attention to children and ado-

lescents will aim to develop: a) prevention programs to ensure adequate living 
conditions, b) promotion programs that encourage their participation and that of 
your family and order to develop their potential, c) Protection programs to ensure 
timely care when facing risky situations d) assistance programs to meet their needs 
when they are in especially difficult circumstances e) rehabilitation programs that 
allow their physical and mental recuperation and offer specialized care. 

22 Article 36.- Programs for children and adolescents with disabilities. - The child 
and adolescent disabled, temporarily or permanently, are entitled to permanent 
assisted care and under the responsibility of the health sector. They are entitled to 
a specialized education and job training under the responsibility of the Sector 
Education and Labor. The left disabled is entitled to a permanent assisted care 
under the responsibility of PROMUDEH. 

23 Article 38.- Programs for children and adolescents abused or victims of sexual 
violence.- The child or adolescent victims of physical, psychological or sexual vio-
lence deserve to be provided with comprehensive care through programs that 
promote physical and psychological recovery. The Service is managed by the 
Health Sector. These programs should include family. 

 The State guarantees the respect of the rights of the victim in all police and judi-
cial procedures. PROMUDEH promotes and establishes preventive programs and 
health protection, public and private, designed to prevent, treat and reduce the 
effects of the violence directed against the child or adolescent.  

24 Article 40.- Programs for children and adolescents who work and live on the 
street. - Children and adolescents who work participate in programs to ensure 
their education and their physical and psychological development. 

 Children and adolescents living on the street have the right to participate in com-
prehensive care programs aimed at eradicating begging and ensure their educa-
tion, their physical and psychological development. 

 The Ministry of Women and Social Development, in coordination with regional 
and local governments, will be responsible for the promotion and implementa-
tion of these programs, which are developed through a learning process that in-
cludes strengthening ties with family, school and community.  

25 Article 243.- Protection.- The Ministry of Women and Social Development may 
apply to children and adolescents who require any of the following protective 
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ceive special protection, such as, abuse, violence and sexual exploitation, 
disability and state of abandonment. 

In summary, it is possible to affirm that Peru has a legal framework 
which reflects the State international obligations regarding the protection 
of children and adolescents, particularly those who are in special situa-
tion of violation of their fundamental rights26. 

Despite the foresaid, it is unfortunate that the Child Rights Commit-
tee in its last report on the Peruvian State has stipulated its concern 
about the lack of a full implementation of the principle of the best inter-
est of the child, in the following matters: the problem of distribution of 
the resources for children, and the review of the juvenile justice admini-
stration system. 

In this regard, the Committee has recommended that Peru should 
expressly pursue its efforts to ensure that the general principle of the 
best interests of the child is understood properly and appropriately inte-
grated in all legal instruments, as well as judicial and administrative 
decisions and projects, as well as in the programs and services that im-
pact on children27. 

c. Interpretative canon established by the Peruvian 
Constitutional Court 

The Constitutional Court has developed jurisprudential standards 
to highlight the importance of protecting children’s rights according to 
the international human rights legal framework. In this context, through 
the decisions issued in the files N° 3330-2004-AA/TC and 3247-HC/TC 
the Court has established the following guidelines: 

                                                                                                                             
measures: a) Care at home, for which guidance to parents, relatives or guardians 
in the performance of their duties, with support and temporary monitoring de-
fense institutions, b) Participation in the Official Program or Community defense 
educational services, health and social c) Joining a foster family or relative place-
ment d) comprehensive care in an establishment special protection due accred-
ited, and e) Give up for adoption the child or adolescent, upon declaration of a 
state of abandonment issued by the specialized court. 

26 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Niños, niñas y adolescentes en abandono: aportes 
para un nuevo modelo de atención, Informe Defensorial N° 153, Lima 2011, p. 36. 

27 CHILD RIGHTS COMMITTEE. Final Observation. Peru, CRC/C/PER/CO/3, 
March 14, 2006. 
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- Recognizes the concept of children and adolescents as subjects of 
rights, according to the United Nations Declaration on the Rights of the 
Child and subsequently enshrined in the Convention on the Rights of the 
Child, which implements the doctrine of integral protection, founded is 
in the best interests of the child. 

- Article 4 of the Constitution establishes the interests of the child 
and the Doctrine of Integral Protection. 

- Provides that the State has the obligation to implement positive 
actions, i.e. general public policies on education, health, sports, justice, 
trafficking among others, in the children´s favor. 

- Notes that the constitutional protection of children and adoles-
cents is based in their especial situation as minors developing their per-
sonality to become adults. In this regard, the State, in addition to provide 
the necessary conditions for their free development, should also ensure 
their safety and welfare. It also recognizes the important role of the fam-
ily and the community in the protection of minors. 

- According to the international standards the State should design 
a special juvenile criminal responsibility system for those under 18 who 
violate the criminal law. In this context, the imprisonment should be an 
exceptional measure to be imposed. 

- The juvenile criminal responsibility system must ensure compli-
ance with the principle of equality and non-discrimination, and the fol-
lowing rights: the right to opinion, dignity, life, survival and develop-
ment of children, as well as due process, the presumption of innocence, 
the right to defense, a faster process with direct involvement of their 
parents, to privacy and fairness in the administration of justice. 

- The juvenile criminal justice system should be the last option that 
should be resorted in the framework of a comprehensive policy to pro-
tect children and adolescents. 

- The Court recognizes the fact that American Court of Human 
Rights has stated that the juvenile justice system should be composed of 
specialized courts, different from those that administer justice to persons 
over 18 years. 

- In respect to the imprisonment, recognizes that the juvenile de-
tention centers should enable their rehabilitation and reintegration, in-
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cluding the family and the community through education and training 
programs according to their needs. 

- Regarding the internment measures underlines the need for a 
more stringent parameter, considering that alternative measures should 
prevail over them. Also those measures should be proportional and rea-
sonable to the offense committed, assuring the State is the first guarantor 
of the Rights of Children, especially those who are in this situation. 

II. CAUSES OF JUVENILE DELINQUENCY IN PERU 

Peru is a country of great cultural, ethnic, linguistic, socio-economic 
and geographical diversity, which is reflected in the ways of life of chil-
dren and adolescents. Although the Peruvian legal system recognizes 
children and adolescents as subjects of law that deserve special protec-
tion, however, in recent years the percentage of juvenile delinquency has 
been increased. To better understand the origin of this social problem, 
first of all it is described the demographic scope of the country, and sec-
ondly it will be exposed the peruvian children and adolescent situation, 
and how this increases juvenile delinquency nationwide, according to 
Studies of the Peruvian Ombudsman Office (PO) and the Ministry of 
Women and Vulnerable Populations (MMPV)28. 

Demographic Scope29 

The percentage of population under the age of 18 has been declining 
in the last five decades. In the decades of the fifty to the seventy, Peru 
showed a predominantly young population structure, as a result of high 
fertility, the rate stood at 6.5 children per woman. The fertility decline 
has caused that the average annual growth population rate declines from 
the 2,8% in the period 1961-1972, to the 1,6% in the period 1993-2007 ac-
cording to National Census realized in those years. 

Until 2011, the country has approximately 29'097694 million of peo-
ple, of which 10'550968 are under 18 years of age: the 35.4% of the total 
                                                      
28 Cfr. CHUNGA LAMONJA, Fermín. Derecho de Menores, Grijley Legal Editor, 

Lima 2001, pp. 249 – 275. GARCÍA MÉNDEZ, Emilio. Infancia, Ley y Democracia 
en América Latina, Temis Editorial, Bogotá 2004, pp 1317 – 1359. 

29 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES. Plan Nacional 
de Acción por la Infancia y Adolescencia 2012 – 2021, J&O Editors, Lima 2012. (In-
forme PNAIA 21). 
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population. From this quantity the 50.9% are men and the 49.1% are 
women. This population is divided approximately in thirds in each roup 
of age: children from 0-5 years of age, children between 6 and 11 years of 
age, and adolescents between 12 and 17 years of age. 

Peruvian children and adolescents Situation 

According to the Peruvian Ombudsman, the situation facing chil-
dren and adolescents are:30: 

1. Poor access to basic education and health. 

2. Few opportunities for participation and integration to their 
community. 

3. Risky sexual behavior lacking sexual education, which results in 
early pregnancy at the adolescent stage. 

4. Vulnerability to addictive behaviors. 

5. Increased participation of adolescents in violent actions like: 
youth gangs and school gangs. 

Similarly, the Ministry of Women and Vulnerable Populations con-
sidered as problems of the Peruvian children, the following:31: 

Poverty in childhood and adolescence 

In the Economic Commission for Latin America and the Caribbean 
(ECLAC) report32 it was noted that Peru is a country with profound welfare 
issues. This is reflected in inequality characterized by hunger, lack of health, 
poor housing, inadequate social environment, illiteracy, and low incomes. 

Poverty affects a greater number of children and adolescents, as fol-
lows:33 

                                                      
30 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. La situación de los adolescentes infractores de la 

ley penal privados de libertad, Defense Report N° 123, Lima 2007, p. 104. 
31 The issues presented, as well as percentage rates were sourced from the reports of 

the MMPV. Cfr MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES. 
National Plan of Action for Children and Adolescents 2002-2010. MINISTERIO 
DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES. National Plan of Action for 
Children and Adolescents 2012 - 2021, J & W Publishers, Lima 2012. 

32 CEPAL. “La hora de la igualdad: brechas por cerrar, caminos por abrir”.2010. 
33 PNAIA 21, pp. 24 – 26. 
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6. In 2009 the poverty incidence in children and adolescents repre-
sented the 45.4% or 10´572 000 million of children, above the average 
poverty of the country’s total population that was the 34,8%. 

7. In rural areas, poverty affected the 68,5% of children and adoles-
cents, which means 2.3 times the poverty of the urban areas (29,3%). In 
this geographical area the third part of the children and adolescents are 
indigent or extremely poor, meaning their incomes do not cover the basic 
cost of life. 

8. Poverty affects the 78,8% of children and adolescents who are na-
tive speakers of a native language (Amazon), while poverty affects the 
40,0% those who are spanish native speaker. The situation gets worse if 
they live in rural areas where the incidence of poverty is the 80.1% and 
extreme poverty is the 47,8%, unlike urban residents (68.0% poverty and 
27,2% extreme poverty). 

Children and adolescents without parental care 

In the country there are children and adolescents who are not living 
with their parents or family members for various reasons, like: material 
and/or moral abandonment by their family, the familiar economic crisis, 
among others. 

In this context, in 2011 the National Institute for Family Welfare 
(INABIF) provided care to abandoned children, through its Residential 
Care Centers to an average of 3,985 child and adolescents. 

Domestic and sexual violence against children and adolescents 

The rates of violence against children and adolescents are presented 
in family, school, and neighborhood, among others. Unfortunately most 
widespread violence develops inside the family, and it generates physi-
cal, psychological and social issues affecting the normal development of 
the minors. This type of violence has a high level of acceptance in adults 
as it is seen as a valid and effective way to educate and correct. More-
over, violent behavior is performed by the closer relatives of the victims, 
leading to the children and adolescents abused to accept and justify the 
punishment. 
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According to data collected by the Ministry of Women and Vulner-
able Population through Emergency Women Centers (CEM)34, in 2012 
the rate of family violence cases was increased to 42,537 persons mean-
ing the 28% of children and adolescents from 0 to 17 years. Until June 
2013 there have been 6,698 cases of family violence in minors35. 

According to the 2012 Demographic and Family Health Interview 
conducted by the National Statistics Institute (INEI), it was registered as 
forms of punishment used by parents toward children and adolescents, 
the following: 

9. The 75.4% percentage correspond a verbal reprimand from the 
father and 75.3% from the mother. 

10. The 15.5% percentage correspond a prohibition of something 
he/her likes from the father and the 20.9% from the mother. 

11. The 23,7% percentage correspond to a physical punishment from 
the father and the 28.7% from the mother. 

The percentages above mentioned are presented in urban areas. 
Since in the rural areas the percentage of family violence against children 
and adolescents is higher compared to the urban areas: 

12. The 80.7% percentage correspond a verbal reprimand from the 
father and 81.3% from the mother. 

13. The 43.3% percentage correspond a prohibition of something 
he/her likes from the father and the 51.4% from the mother. 

14. The 44,2% percentage correspond to a physical punishment from 
the father and the 42.7% from the mother. 

                                                      
34 Provide specialized and free services, on integral comprehensive, multidiscipli-

nary attention for victims of domestic and sexual violence, in which provides le-
gal guidance, legal defense and psychological counseling. It seeks recovery of 
damages suffered and social assistance is provided. They are also engaged in 
prevention through training, communication campaigns, training of community 
workers and organizations mobilizing. There are 187 CEMs. nation wide. . 

35 Obtained from official Publications done by Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables. See web site: http://www.mimp.gob.pe/index.php?option=com_ 
content&view=article&id=1401&Itemid=431 



Angélica María Burga CORONEL 90 

Children and adolescents in trafficking situations and 
mendicancy 

Currently in Peru there is not data available to analyze the severity 
of this problem. Nonetheless it has been issued a special law on traffick-
ing, and also the offense is punishable under the Peruvian Criminal 
Code. Thus, according to the 2011 data of the Register of Statistics on 
Trafficking of persons (RETA) of the National Peruvian Police (PNP) 199 
cases of child trafficking were registered nationwide36. 

Ultimately, the statistics do not reflect the real number of cases, be-
cause not all the cases are reported to the authorities. Nevertheless, this 
fact justifies the need for in depth special investigation in order to design 
policies to counteract this social phenomenon. 

e. Sexual exploitation of adolescents37 

Child sexual exploitation in Peru is a serious problem that affects a 
growing number of adolescents. Among the complex causes it is possible 
to include: 

15. Tolerance or indifference of the population. 

16. The wrong child education based on the lack of respect from men 
to the physical and sexual integrity of women, as proof of manhood, in 
the context of a macho culture where the use of violence is commonly 
accepted (whether psychological, physical or sexual). 

17. The inefficiency of the justice system sometimes leads to impu-
nity for sexual predators and exploiters, such as: pimps, clients and fa-
cilitators. 

18. The condition of poverty and exclusion in which live a large per-
centage of Peruvian families. 

19. Article 179 A of the Penal Peruvian Code criminalizes this of-
fense, including the conducts of User/Customer. It provides that sexual 
exploitation practiced to obtain a financial benefit or advantages of any 

                                                      
36 Register of Statistics Crime of Trafficking in Persons and related Works – PNP. 

See PNP web site: http://www.chsalternativo.org/contenido.php?men=S&pad= 
14&hij=20&pla=3&sal=2&id=E 

37 Cfr. DEFENSORÍA DEL PUEBLO. La trata de personas en agravio de niños, niñas 
y adolescentes, Defense Report Nº 158, Lima 2013. 
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kind with a person from 14 to 18 years of age, will be punishable by im-
prisonment. 

20. In the event involving children under 14 years of age this behav-
ior is considered as a crime of sexual abuse. 

f. Educational level of Peruvian children and adolescents38 

The gross rate of 90.9% respect to the school coverage of the popula-
tion from 3 to 16 years, it has remained unchanged between 2011 and 2012. 
In urban areas, the coverage remains at 92.8%, while in rural areas it has 
been registered a small increase from the 86,9% to the 87,0%, regarding 
years 2011 and 2012, according to the data published by the INEI. 

Respect to the primary education, it has been reported lower per-
centages, as detailed below: 

21. The net school rate for the population from 6 to 11 years was 
91,9% in 2012, representing a decreasing of the percentage compared to 
the 92,2% registered in 2011. 

22. A small increase was registered in urban areas, where the per-
centage rose from 91.5% in 2011 to the 91.8% in 2012. 

23. A decrease was registered in the rural areas, where the percent-
age declined from 93.4% in 2011 to the 91.9% in 2012. 

24. The rates of primary school enrollment decreased in a 5.5% in 
2012 meaning the number of 3’436,170 students compared to the 
3’643,120 of the 2011. 

25. In urban areas the rate decreases in a 4.8 %, passing from 2’678,139 
students in 2011 to 2’550,439 in 2012. In rural areas, the decline was the 
8.2%, passing from the 964,981students in 2011 to 885,731 in 2012. 

Regarding high school education it has been registered small in-
creases in the percentages, as detailed below: 

26. In 2012, the 80.7% percentage of the adolescent from 12 to 16 
years attended high school, which implied a small increase from the 
79.9% registered in 2011. 
                                                      
38 The statistical data has been extracted from the reports of the Consejo Nacional 

de Educación Cfr. CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, Proyecto Educativo 
Nacional – Balance y Recomendaciones 2012, Impresiones Nanay, Lima February 
2013, p. 14-16. 



Angélica María Burga CORONEL 92 

27. In relation to the school enrollment, the percentage decreased in a 
5.7 % in 2012, passing from the 2’534,549 students to the 2’390,708 in 2011. 

28. In urban areas the percentage declined in a 6.2%, passing from 
2’198,489 students in 2011 to 2’061,291 in 2012. 

29. In rural areas the percentage decreased in a 2%, passing from 
336,060 students in 2011 to 322,499 in 2012. 

30. As for the rates of school desertion, the percentage is the 6.9% in 
the urban residential areas and it rises to the 11.5% in the rural areas. 
Considering the poverty level, the percentage is the 6.9% at the not poor 
level and it rises to the 12.9% at the extreme poverty level. 

The Ministry of Education has focused the literacy of children and 
adolescents in disadvantaged areas. In 2012 literacy activities included 
participation of 14,953 students: 4,038 in the first stage and 10,915 in the 
intermediate stage of Basic alternative education. 

g. Addiction to legal and illegal drugs39 

According to the Third National Report on Drug Abuse and Preven-
tion in secondary school students, performed by the National Commis-
sion for Development and Life without Drugs (DEVIDA), it has been 
obtained the following data: 

31. The average age of the drug use is the 13 years. Regarding to the al-
cohol use, the percentages do not show major differences between men and 
women: 12.9 years for men and 13.1 for women. Also there is not much 
difference in the age of smoking, which is 13.0 for men and 13.2 for women. 

32. The early use of illegal drugs, such as inhalants is the 12.3 years. 
For all the illegal drugs the percentage is similar, nevertheless, for the 
methamphetamines the age raises to 12.9 years for men and 13.8 years 
for women. 

33. The average of medical drugs use starts at the age of 12.1 for the 
tranquilizers and 11.9 for the stimulants. 

34. To the 2009 four out of every ten students (42.1%) had used an il-
legal drug, such as alcohol or tobacco at least one time in their lives. 
                                                      
39 COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS. III 

Estudio Nacional: Prevención y consumo de drogas en estudiantes de secundaria 
2009, Resultados Nacionales, Lima 2011. 
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35. The 7.9% percentage of school children have ever consumed in 
their life any illegal drugs such as marihuana, PBC, cocaine, inhalants, 
and ecstasy, among others. 

Working children and adolescents40 

According to the UNICEF report on children in Peru, it is possible to 
extract the following conclusions: 

36. In rural areas the 66% of boys and girls from 5 to 13 years work 
in any economic activity. In the urban areas the percentage decreases to 
the 21%. 

37. The proportion of boys and girls performing household chores in 
their home is the 75%, from which 78% are girls and 72% are boys. 

38. The 55% of boys and girls from 5 to 17 years are not involved in 
work activities and are attending school. Nevertheless, the 40% also do 
household activities. 

39. The 38% works and attend school at the same time 

40. The 6% of children and adolescents are not attending school, 
meaning that they are involved in business activities and perform 
household chores at the same time. 

41. The 30% of working boys and girls has a working week of less 
than 6 hours, while the 48% have a weekly working hours between 7 and 
16 hours, and the 23% work more than 2 hours and a half every day. 

42. Nationally, the rate of working adolescents is the 56% among 
men and the 51% among women. 

43. In rural areas the percentage of working adolescents is the 85% 
among men compared to the 78% among women. In urban areas the 37% 
correspond to working men a difference of the 34% for women. 

44. The 73% of adolescents performing household activities rises to 
the 87% among young women, who tend to spend more time than men 
in this type of activities. 

45. The working week of adolescents, who are unpaid family workers, 
is the 16 hours. Nationwide, in the urban area the working week is the 14 
hours, a difference of the rural area where working week raises to 17 hours. 

                                                      
40 UNICEF. Estado de la Niñez en el Perú, First Edition, Lima 2011, pp. 88 – 91, 113 -117. 
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46. The 46% of adolescents from 14 to 17 years live in rural area, at-
tend an educational institution and work as an unpaid family worker, 
having a 16 hours working day per week. The percentage decrease to the 
16% in the urban area, where de adolescents have a 13 hours working 
day per week. 

The family situation have been deteriorated due to the increased of 
poverty. The phenomenon is complex, but the rates indicates that many 
poor and middle class people suffer extreme stress due to prolonged 
periods of unemployment and severe economic deprivation, which end 
up splitting the family. Factors such as unemployment, broken families, 
low level of education, violence and the failures of the public security 
system constitute an influence on trends in crime. 

The gangs41 

The gang is an institution with a strong presence, especially in mar-
ginal urban areas, with a high level of acceptance and admiration from 
children and adolescents. They see the gangs as a space that afford them 
protection, recognition and fulfill the family role in many cases. 

The following can be identified as gang characteristics: 

47. Exchange links are given in the street, the main stage to survive, 
where young people find a community space, which give them profits, 
but also oblige them to repay the loyalty. The identity and gang mem-
bership are very strong links, therefore the activities may affect people 
outside the organization are justified for the needs of the gang. 

48. The principal activities of the gang members are: collective fights 
with various groups on the one hand and theft activities on the other hand. 

49. The clashes with other groups or gangs are caused by various 
reasons such as the need to respect their geographical areas, as well as 
any problems or personal conflict facing one of its members, which are 
assumed and supported by all the gang. 

The permanence in gangs is temporary, at the age of 25 years the 
members tend to abandon the gang. The reasons are that the person feels 

                                                      
41 The information has been obtained from the data gathered by the Ombudsman. 

Cfr. DEFENSORÍA DEL PUEBLO. La situación de los adolescentes infractores de 
la ley penal privados de libertad, Defense Report N° 123, Lima 2007, pp. 14 - 130. 
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a generation difference with the new members, and faces other expecta-
tions and interests. Some others leave the gang to engage themselves in 
criminal activities, either alone or as a part of a criminal organization. 

SPECIALIZED JUSTICE SYSTEM IN CHILDREN AND ADOLESCENTS 

Regarding criminal offenses on juvenile delinquency the CNA pro-
vides: 

50. Sets the difference between children and adolescents. It consider 
like children to the minors from conception to the age of 12, to whom 
may be applied protective measures. 

51. It considers like adolescents to the minors from the age of 12 to the 
age of 18 years. Special criminal liability only applies to the adolescents of 
the age between 14 and 18 years. They are unimpeachable to the criminal 
system, nevertheless it does not means that the adolescent cannot be sub-
jected to a judicial process to respond for a criminal law violation. 

52. When the responsibility is proved, the adolescents can be subject 
to some rehabilitative measure, ranking from a reprimand to imprison-
ment for a maximum term of six years. 

53. The Code establishes a set of substantive, procedural and en-
forcement guarantees, in order to protect the rights of the children. There 
is also a set of guarantees or specific rights, specially relating to the pro-
tection of the identity and integrity of the minors. 

54. The Code creates a specialized juvenile legal system, integrated 
by Family Judges and Public Prosecutors, which work accompanied by a 
specialized unit of the National Police (PNP). 

The process for juvenile offenders is developed as follows: 

Competent organs42 

The CNA provides that the judicial power of the State be exercised 
by the Family Courts as first instance or trial courts, which assume juris-
diction on civil, mentor and criminal matters. The Family Chambers acts 
as appealing judges, and the Supreme Court resolves only the appeal in 
cassation. 

                                                      
42 Article 133. 



Angélica María Burga CORONEL 96 

b. Process Guiding Principles 

• Principle of legality43.- The adolescents cannot be prosecuted nor 
penalized for any act or omission that at the time of the commission was 
not regulated as a criminal offense by the law. They also cannot be pun-
ished with any socio-educational measure that have not been regulated 
in advance by the law 

• Principle of Confidentiality and Privacy of the Proceedings44.- It sets 
the confidentiality of the data regarding the acts committed by the 
prosecuted juvenile offenders. 

• Rehabilitation45.- The juvenile justice system aims to achieve their 
rehabilitation and to guarantee their wellness. 

• Respect of guarantees46.- Judicial proceedings against juvenile of-
fenders must assure the administration of justice guarantees of due proc-
ess enshrined in the Political Constitution of Peru, the Convention on the 
Rights of the Child, and the CNA. 

Investigation and prosecution 

These stages are developed as follows: 

• The juvenile offender may be detained by a court order or appre-
hended at the very moment of the commission of the offense (“in fla-
grancy”). In this case, the minor must be taken to a special section of the 
National Police to be interrogated by the prosecutor47. 

• When the offense is minor, the Family Attorney Prosecutor can 
determine the transfer of the proceedings and incorporate the adolescent 
to an orientation program for him and his family, through a public or 
private institution authorized and supervised by the Ministry of Women 
and Vulnerable Populations48. 

• If the Prosecutor determines that there are grounds to start the 
proceedings, his decision can also order the release of the minor, who 

                                                      
43 Article 189. 
44 Article 190. 
45 Article 191. 
46 Article 192. 
47 Articles 200 and 201. 
48 Article 206. 
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can be prosecuted under the custody of his parents or guardians; or in a 
juvenile detention center under a preventive detention measure.49. 

• As a guarantee of the due process, the adolescent may request 
the early termination and the transfer of the process, in order to be sepa-
rated from it and to achieve the imposition of a rehabilitative measure. 
These actions can only be used in the event of minor offenses50. 

• If the adolescent is found responsible for a criminal offense, he 
can be subject to any of the educational measures set in the CNA51, such 
as: admonition, community services, probation, restricted freedom and 
internment in a closed center. 

• In the case of internment, the adolescent that has served the two-
thirds of the sentence, it is entitled to apply for the benefit of probation.52 

• The Prosecutor may dismiss the proceedings if he is to the view 
that the case does not involve a serious offense and the offender has ob-
tained the forgiveness of the victim for having compensated the dam-
age53. 

Socio-educational measures54 

These measures aim to rehabilitate the juvenile offenders, they are 
set in the CNA as follows: 

• Admonition.- It is the recrimination to the adolescents and their 
parents or guardians for the offense committed. 

• Community service.- Involves performing tasks according to the 
adolescents aptitudes without harming their health, schooling or work. 
The task shall be performed for a maximum period of six months, super-
vised by technical personnel of the Management of Juvenile Centers of 
the Judiciary in coordination with local governments. 

• Assisted freedom.- The Management of Juvenile Centers of the Ju-
diciary appoints a guardian for the guidance, and supervision of the 

                                                      
49 Articles 207 to 211. 
50 Articles 223 to 228. 
51 Article 217. 
52 Article 241. 
53 Article 204. 
54 Articles 229 to 241. 
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adolescent and his family, who is responsible for submitting periodic 
reports. This measure applies for the maximum term of eight months. 

• Restricted freedom.- This program aims to guidance, education and 
social rehabilitation of juvenile offenders. It applies for a maximum of 
twelve months. 

• Internment.- It is a measure of imprisonment that cannot exceed 
the six years. It applies when: a) it is a willful act of infringement pun-
ishable under the Penal Code with a penalty of four years; b) the re-
peated commission of other serious offenses; and, c) the repeated and 
unjustified failure of the socio-educational measure imposed. 

In all cases, the Judge when set the socio-educational measures shall 
take into consideration the ability of the adolescents to comply them. In 
no case the execution of forced labor shall apply. 

Protective measures and treatment program for juvenile 
criminal offenders. 

Article 242 of CNA provides for juvenile offenders any of the fol-
lowing measures: 

a) Care at home, under the parents or guardians guidance, whom 
shall have the support and temporary monitoring of defense institutions, 
in order to fulfill their obligations. 

b) Participation in a defense or community official Program to pro-
vide educational, health and social attention. 

c) Inclusion in a foster family or in a family placement program. 

d) Complete treatment in an establishment for special protection. 

The system also raises an essentially psychosocial education-
training treatment within a total care and rehabilitation to achieve 
awareness and attitude change, modification of behavioral patterns and 
personal and socio familiar projection. 

The Central Management of Juvenile Centers is responsible for im-
plementing the social reinsertion System for adolescent offenders, which 
has various educational programs55: 
                                                      
55 The regulatory framework governing this processing activity consists of: (i) Ad-

ministrative Resolution No. 293-2001-GG-P. Directive No. 02-98-GOCJGG-PJ 
“Seguridad Integral en los Centros Juveniles a nivel nacional”, approved by Ad-
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1) Program I: Induction and diagnosis: its objective is to approach the 
adolescent positively to induce him to accept the process of change and 
instructing him with regard to his legal situation. In this period the as-
sessment is conducted by a technical team that issues a multidisciplinary 
initial Report. This part of the treatment is at least 50 days, unless the 
Court orders differently. 

2) Program II: Preparation for Change: it aims to develop activities to 
instruct them in the good use of time and space, as well as in the rein-
forcement of appropriate habits of coexistence and discipline. It also 
strengthens the family involvement through the parent school and home 
visits. The minimum term of this program is 5 months. 

3) Program III: Personal and Social Development: the adolescents join a 
training process of internalization of values and changing attitudes to-
ward authority, his family and society, and an increase in the develop-
ment of the proper behavioral habits. The minimum term of this pro-
gram is 12 months. 

4) Program IV: Autonomy and integration: the adolescents strengthen 
competencies and skills in a specific occupation. Thus, they are included 
in a process of technical and occupational training that allow them enter-
ing in the labor market. It also promotes the approach to the family 
through visits and permanency at home on significant days, as well as to 
the community through social projection activities. 

5) Program of Intensive Intervention (PII): it provides intensive inter-
vention to promote behavioral change, and strengthen discipline habits, 
through permanent psychosocial counseling and guidance. It has no time 
limit. 

6) Program for adolescent mothers: it aims to provide comprehensive 
health and educational care. It also supplies training in child early learning. 

                                                                                                                             
ministrative Resolution No. 293-2001-GG-P. (ii) Administrative Resolution No. 
085-2010 CE-PJ-March 2, 2010. Regulation for correctional measures to provide 
community services for adolescents in conflict with the penal law. (iii) Adminis-
trative Resolution No. 081-2011-P-PJ (11.02.11), which specifies and sets the pro-
visions for judicial treatment of young offenders of penal law and the functioning 
of youth centers in charge of the judiciary. (iv) Administrative Resolution No. 
129-2011-CE-PJ (25.06.11), which approved the policy document entitled “Social 
Reinsertion System adolescents in conflict with the penal law”. 



Angélica María Burga CORONEL 100 

7) Program for adolescents in liberty: it targets adolescents who have 
lived in depravation of liberty and have completed their rehabilitation 
program. Their participation is voluntary within 6 months after gradua-
tion. It aims to accompany them in order to overcome the difficulties 
encountered in their environment for a successful reintegration. 

8) Support and Promotion Program: it encourages the adolescents to 
build an individual plan that will serve to enhance their skills and abilities 
to overcome a problematic situation on their own. In this process they are 
accompanied by a counselor and other community services staff. Consid-
ering they are in liberty, the attendance to the center is optional. 

9) Training Program: it promotes the adolescent personal training 
through intensive support based on values, education and learning so-
cial skills. In this process a regular attendance to the center is mandatory. 

10) Social Integration Program: It is formed by different actions to 
support the two previous programs through greater technical training to 
improve their labor skills in order to promote the adolescents in the so-
cial insertion process. 

Serving the four treatment programs takes a minimum of 18 months 
–in average– at the Juvenile Center. Considering the adolescent may 
obtain his freedom after serving two-thirds of the rehabilitation, in real-
ity the judgment imposed in these cases would have exceeded at least 
two years of internment. 

For infringements of medium relevance, the judgment can impose 
two years of internment. Definitely, these are not cases of minor impor-
tance, because the infringements could be relate to aggravated robbery, 
murder, rape, among others. 

IV. THE DETENTION CENTERS FOR JUVENILE OFFENDERS 

The current status for juvenile detention centers has been analyzed 
by the Peruvian Ombudsman, in his report it has been identified certain 
weaknesses as follows:56 

                                                      
56 Cfr. DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Sistema Penal Juvenil, Defender Report N° 

157-2012/DP, Lima 2012, pp. 55 – 89. Also see: DEFENSORÍA DEL PUEBLO. La 
situación de los adolescentes infractores de la ley penal privados de libertad, De-
fender Report Nº 123, Lima 2007. DEFENSORÍA DEL PUEBLO. El Sistema Penal 
Juvenil en el Perú: análisis jurídico social, Defensor Report Nº 51, Lima 2000. 
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Infrastructure and security 

11) There are seven Juvenile Centers in Peru under the supervision 
of the Judiciary. Six of them are in the urban area and one in an indus-
trial area outside the city. All of them have an acceptable infrastructure 
and livability, except the Juvenile Center called El Tambo (in Huancayo), 
which presents difficulties due to the antiquity of its construction. 

12) All Juvenile Centers have kitchens and a dining-rooms as well as 
a place for storage food. 

13) The conditions of the kitchen facilities are excellent, however, 
improvements can be implemented in some centers. 

14) In terms of a fine environmental sanitation it is necessary to 
maintain hygiene and habitability of Juvenile Centers. In this sense all 
centers reports the application of periodically fumigations procedures. 
Definitively, through the data collected by the Ombudsman is evident 
the effort in the centers in order to provide a good environment for the 
adolescents in internment. 

15) Regarding the infrastructure dedicated to education, in all 
schools in the centers visited, the adolescents in internment attend 
classes. If it is certain that most of the centers have improved the envi-
ronment for the classroom and have implemented educational furniture 
and equipment, nevertheless it is still needed to improve the infrastruc-
ture dedicated to education in some centers. 

16) The percentage number of security personnel for each center vis-
ited is from 4 to 6 guardians in each turn. The ratio adolescent/security 
personnel is from 15 adolescents for each security personnel in juvenile 
centers Alfonso Ugarte and José Quiñones, and rises to 25 in Juvenile 
Centers El Tambo and Pucallpa. 

17) From the point of view of the infrastructure safety, it is certain 
that some of the difficulties pointed in 2007 have not been fully over-
come, nonetheless in recent months, there have been significant im-
provements, specially due to the installation of security cameras in all 
Juvenile Centers. Thus, the remaining tasks are: to raise external walls, to 
separate the treatment programs areas and increase other security 
mechanisms, such as to install metal detectors, among others. In order to 
improve the infrastructure and security of these centers, the Manage-



Angélica María Burga CORONEL 102 

ment of Juvenile Centers is processing a Studio of private investment to 
improve infrastructure. 

As for the existing problems regarding capacity of the facilities, the 
Ombudsman points the following recommendations: 

18) Provide physical spaces for common activities such as; dining-
rooms, patios, and others. 

19) Install lockers to keep the clothes and belongings of the adoles-
cents safely. 

20) Provide space for educational and training workshops. It is also 
necessary to increase the size of the classrooms in several juvenile centers. 

21) Increase the number of security and treatment personnel in sev-
eral juvenile centers. 

22) Set the separation that must exist between the environments for 
the different treatment programs for adolescents. 

b) Treatment 

Regarding the treatment provided at the Centers for juvenile of-
fenders, it is necessary to improve the following matters: 

23) Increasing staff and infrastructure improvements. 

24) In some cases, the lack of infrastructure and overcrowding, com-
plicates the process of separations of the adolescents in the different 
treatment programs. Thus, it is necessary to improve the balance of the 
adolescent population preferring the technical criteria over the physical 
space issues. 

25) In the seven Juvenile Centers, the infrastructure issues limit that 
each treatment program of having a proper environment. Thus, in reality 
during the day the adolescents from the different programs are not sepa-
rated, which complicates the work of the professionals in charge of them. 

26) The centers have at least a psychologist and a specific environ-
ment for the service, although it requires more professionals of this spe-
cialty, due to the high number of adolescents that need this kind of 
treatment, according to the different stages of their education. 

27) In the case of three of seven Juvenile Centers, this service is at-
tended by university psychology students; the other centers must supply 
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the treatment for adolescents with psychiatric problems in external atten-
tion centers. 

28) Social workers are responsible for guidance and support of the 
adolescents’ families as part of their integration process. Nevertheless, 
the rates of adolescents attended are high and exceed their work capac-
ity. For this cause the home visits are limited, which is negative for the 
support of the adolescents integration process. 

29) The National Commission for Development and Life without 
Drugs (DEVIDA) provides special attention to adolescents with drugs 
abuse problems, including specialized treatment for individuals or 
groups and the supply of medicines. It also finances the construction of 
proper environments for this kind of service in the juvenile centers. 

c) Education and health 

As for the protection of the rights to education and health, all the 
centers present the following situation: 

30) As part of the educational process, the centers offer training 
workshops in order to develop the adolescents skills to make them eligi-
ble for the labor market. The specialties of the workshops are mostly in 
electricity, crafts or carpentry. 

31) Regarding to the job training and educational aspects, it is re-
quired to improve the infrastructure and the implementation of the 
spaces dedicated to these purpose. Moreover, it is necessary to issue a 
certificate in order to attest a record of the skills and knowledge learned 
by the adolescents. 

All the centers have health services. In all cases, the medical person-
nel works from 8:00 am to 4:45 pm. Therefore, although the juvenile cen-
ters offer the health service partially, this has been resolved through co-
ordination with nearby public health centers to provide the service to the 
adolescents, especially in emergency cases. 

V. THE RESPONSE OF THE PERUVIAN STATE 

The current Ministry of Women and Vulnerable Populations 
(MIMP) is the lead agency of the National System of Comprehensive 
Care for Children and Adolescents, as noted by the Code of Children 
and Adolescents. 
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Thus, article 27 provides that: “The National System of Comprehen-
sive Care for Children and Adolescents is a set of organs, institutions 
and public and private services in charge to formulate, coordinate, moni-
tor, evaluate and implement the programs and activities in order to pro-
tect and promote the rights of children and adolescents”. 

Under the CRC legal framework, the Peruvian State was committed 
to adapt its regulations to the provision of the Convention. As a result 
the CAN was promulgated; and likewise, three National Plans of Action 
for Children and Adolescents (PNAIA) were developed for the periods 
1992-1995, 1996-2000, 2002-2010. Currently the Ministry of Women and 
Vulnerable Populations runs the 2021 PNAIA, which is briefly outlined 
below: 

National Plan of Action for Children and Adolescents 2021 
(PNAIA 2021)57 

The program was approved by Supreme Decree Nº 001-2012-MIMP 
on April 14, 2012. The PNAIA 2021 manifests the importance of investing 
on children and adolescents, as the best way to eradicate the poverty and 
exclusion, in a single generation. It states the conviction that increasing 
sustainable human development, social inclusion and economic growth 
as the principal goal, will benefit the entire Peruvian population. 

VI. JUVENILE CRIME STATISTICS58 

The information listed below has been published by the Ombuds-
man, it is based on data provided by the Division of Juvenile Centers 
updated to May 201259. 

32) There are a total of 2.278 juvenile offenders in Peru, sentenced by 
the courts to serve socio-educational measure. Among these, the 1,558 
are in juvenile centers, and 720 remain in liberty. 

33) Nine juvenile centers harbor the total adolescent offenders 
throughout the country. 

                                                      
57 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES. Plan Nacional 

de Acción por la Infancia y Adolescencia 2012 – 2021, J&O Editors, Lima 2012. 
58 The data described only shows the behavior of the adolescents until 18 years.  
59 Cfr. DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Sistema Penal Juvenil, Defensor Report N° 

157-2012/DP, Lima 2012, pp. 41 – 53. 
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34) The juvenile center “Santa Margarita” harbors the girls adoles-
cent offenders. 

35) The juvenile centers that concentrate most population are: The 
Juvenile Center for Diagnosis y Rehabilitation of Lima with 740 adoles-
cents, followed by the Juvenile Center Miguel Grau in Piura with 141 
and the Juvenile Center El Tambo in Huancayo with 124 adolescents. 

36) 1,558 adolescents are in juvenile centers compared to the 720 in 
liberty, which is mainly due to the tendency of judges to impose sen-
tences of internment. 

37) In 2007, the judges issued sentences of internment in the 66.60% 
of the cases, while in the 33.40% of cases the offenders were sentenced to 
other non custodial measures. To May 2012 the trend persists, in the 
64.49% of cases, the offenders were sentenced to internment, compared 
to the 35.51% of cases where they were sentenced to serve social-
educational measures in liberty. 

Regarding to the nature and condition of juvenile offenders, the data 
shows: 

38) In juvenile centers the presence of women is significantly lower 
compared to the men. In 2007 amounted to the 4,1% and in 2012 to the 3,2%. 

39) The statistics by group of age are: 32.9% are adolescents of the 
age of 17 years, the 24,3% are of 16 years, the 2,4% are of 14 and the 
10.5% are of 15 years. This tendency has not changed since 2007. 

40) Nationally, the 30% of the adolescents are the age of 18 or more 
and they remain at the juvenile centers until serving their sentence. 

41) In 2007 the 52.6%.of the adolescents did not complete secondary 
education. This figure rose in 2012 to the 56.4%. In regard to primary 
school, in 2007 the 21.5% did not complete this level, but in 2012 the fig-
ure rose to 23.2%. In conclusion, the educational level of young criminal 
offenders show lower levels compared to the data registered in 2007. 

42) The illiteracy rate has dropped in 2012 to the 1,2% compared to 
the 2% in 2007. 

43) Regarding to the place of origin, the 35,4% of adolescents come 
from Lima, the 5,3% from Callao. The remaining 59,3% come from vari-
ous regions of the country. Also there are three foreign adolescents, who 
come from Colombia, Chipre and Ecuador. 
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44) To May 2012, the 83.6 % of the adolescents in internment were 
sentenced, while the 16,4% are in custody, waiting for the judgment. 

45) The most frequently offenses were those against property 
(60,1%), like: burglary and aggravated robbery (49.5%), theft (10.6%). 
Since 2007 the figures for this type of offenses has been increased from 
the 46.4% to the 60.1%. The second group corresponds to the offenses 
against sexual freedom (rape) (18,9%). The third group includes offenses 
against life and health (10,9%.), such as: the 7.3% were homicides and the 
3.6% injuries. This percentage presents a significant decrease compared 
to the 16.6% registered in 2007. Other offenses constitute the smuggling 
of drugs, this percentage rose to the 6.4% compared to the 3,3% regis-
tered in 2007. 

46) Regarding to the socio-educational measures, since 2007 the total 
time has been increased to the 5,4% for the five years measures, and to 
the 5,8% for the six months measures. 

47) The level of recidivism to May 2012 is the 91.3%. This trend re-
mains similar to the figures registered in 2007. 

48) In 2007, the rate of recidivism in the internment system was the 
7.4% and in the liberty system reached the 3.8%. In 2012, the rate of re-
cidivism in internment system was the 8.7%, while in the liberty system 
was the 3.8%. In conclusion, the figures reveal that there were no sub-
stantive changes in the last five years. 

VII. CHALLENGES FACING THE JUVENILE JUSTICE SYSTEM 

Although the system have been designed taking into account the in-
ternational obligations assumed by the Peruvian State in order to protect 
children and adolescents, it is necessary to face some challenges in im-
proving the quality of the system; these can be summarized as follows: 

49) It is necessary to increase the number of family courts nationwide, 
because since 2009 only the 35% of the cases presented have been solved. 

50) It is necessary to define and graduate exhaustively the require-
ments to guide the judges to choose the most appropriated measure to 
apply, because the current CNA enable the judges much discretion, 
which could imply the violation of the rights of the minors. 

51) In recent years judges show a tendency to increase the penalties 
of imprisonment from 3 to 6 years, which leads to increase the popula-
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tion of the detention centers. This situation does not contribute to the 
development and rehabilitation of juvenile offenders in society. 

FINAL REFLECTIONS 

It is impossible to deny that the lack of opportunities and the neces-
sary attention to childhood and adolescence have a direct and decisive 
impact in their conduct contrary to the law. Therefore, before designing a 
criminal law for minors, or increase the punitive measures, it is neces-
sary to establish a system of social and educational measures aimed to 
correct those deficiencies that determined this kind of behavior, in order 
to achieve that the minors to have a future life of respect for the law. 

Currently the problem of juvenile delinquency is addressed primar-
ily on repressive criminal policies, appealing to legislative changes as a 
response to the increase in crimes committed by teenagers. Nonetheless, 
such punitive strategies show null results in most countries, because 
their policies do not address the problem in all its dimensions. Juvenile 
delinquency is a complex and multifaceted phenomenon that requires 
primarily countering its causes. 

In this context, it is essential that the Peruvian State implement a 
criminal policy against juvenile delinquency. The Ombudsman has rec-
ommended to the State to build or equip a maximum security juvenile 
center, in order to provide specialized treatment and high security to 
these kinds of adolescents. Similarly, it should be noted that the juvenile 
justice system in all the stages requires a multidisciplinary staff to ap-
proach the problem of juvenile offenders, such as: social workers, psy-
chologists, educators, among others. 

Definitively, the short term solutions can be counterproductive. The 
legislature should consider that any regulation on minors liability for 
criminal offenses, must be accompanied by the resources and the neces-
sary infrastructure for a proper implementation. 





Introduction to Juvenile Justice System in Korea 
And Its Perspective 

Prof. Dr. Byung-Sun CHO 

I. INTRODUCTION: DISCRETION OVER “JUVENILE CASE” AND 
“CRIMINAL CASE” 

The purpose of this paper is to present some features and tendencies 
of juvenile delinquency and the juvenile justice system in Korea in order 
to let foreigners easily understand the practice of juvenile justice as well 
as in order to think over its future perspective. 

A. THREE CATEGORIES OF JUVENILE DELINQUENT 

The term “juvenile” means a person who has not yet attained the 
age of twenty.1 Although juvenile delinquent may be defined from vari-
ous viewpoints, the Juvenile Law sets three categories of juvenile delin-
quent: 

(a) “Criminal juvenile” is a person under 20 years of age and not less 
than 14 who has committed an crime provided for in the Penal Code or 
special penal statute.2 

(b) “Law-breaking juvenile” is a child under 14 years of age whose 
acts have violated the Penal Code or a special penal statute.3 

(c) “Potential juvenile offender” (“Pre-offense juvenile”) is prone to 
commit future crimes or to violate the Penal Code or penal statutes by 
reason of their character or environment.4 These are three categories into 

                                                      
 Chongju University College of Law, Korea 
1 Juvenile Law art. 2. 
2 Juvenile Law art. 4 I No. 1. 
3 Juvenile Law art. 4 I No. 2. A Child under 14 years of age is not criminally re-

sponsible under the Korean Penal Code. 
4 Juvenile Law art. 4 I No. 3. Pre-offense is similar to “status offense” in the United 

States of America. Running away from home, companionship with delinquent 
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which these juveniles may fall: (i) Juveniles who habitually fail to subject 
themselves to proper control of persons responsible for them. (ii) Juve-
niles who absent themselves from their homes without good reason. (iii) 
Juveniles who associate themselves with persons with criminal propensi-
ties or of immoral character or juveniles who have a propensity to en-
gage in conduct harmful to the moral character of themselves or other 
persons. 

Among those categories, (b) is to be distinguished from (a) on the 
basis that it consists of persons who lack capacity for culpability; no 
crime has been committed but the activity violated statutes or ordinances 
imposing criminal penalties. As a rule, children under 14 years of age at 
the time of conduct are exempt from criminal responsibility under the 
Penal Code, although they can be subjected to the juvenile justice system 
under the Juvenile Law. Persons who are 14 years or older obviously fall 
within category (c), which embraces not past acts but rather acts that 
signal incipient future criminality. The three subsidiary characteristics 
only delineate data that, when established, serve to forestall arbitrary 
determinations of criminal propensity. In that regard, category (c) can be 
taken to evince in theory primarily the character of a “protective meas-
ure”. The Juvenile Division of the Family Court or the District Court has 
primary jurisdiction over the cases of (b) and (c)5, has special procedures 
thereof, and decides on “protective measures”, while the normal adult 
court has jurisdiction over the case of (a). The Family Court in Korea is 
created as a special court which is coexistent with the district court. The 
Family Court is divided into two divisions: the Domestic Relations Divi-
sion, and the Juvenile Division. In case that there is no Family Court in 
the prefectures, the Juvenile Division may be installed in the District 
Court. 

“CRIMINAL CASE” FOR “JUVENILE CRIMINALS” 

Under the Juvenile Law the public prosecutor exercised the first dis-
cretion over the decision whether to prosecute “juvenile crimi-
nals”(“Criminal Case”) or for juvenile criminals to be treated of “Juvenile 

                                                                                                                             
friends, immoral intercourse with other gender, truancy, unsound pleasure seek-
ing, pleasure seeking at night breaking curfew, and so on are the subcategories of 
pre-offense delinquency. 

5 Court Organization Law art. 37 III. 
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Case”.6 All cases involving juvenile criminals first must be sent to the 
public prosecutor. Before being filed in a Juvenile Division, the case is a 
“Criminal Case”. In addition, a case which is once filed in a Juvenile Di-
vision and later sent back to a public prosecutor for indictment to adult 
criminal court is also “Criminal Case”.7 A Juvenile Division can return a 
case to a public prosecutor only if the crime is punishable by death or 
imprisonment, the juvenile is more than 20 years old, and the Juvenile 
Division determines that criminal measures are proper because of the 
character and circumstances of the case.8 If protective measures under 
Juvenile Law are appropriate even for “juvenile criminals”, a case may 
be transferred by a decision of the District Court to the Juvenile Divi-
sion.9 This decision of the District Court is the second discretion of either 
“Criminal Case” or “Juvenile Case”. The general rules of law concerning 
criminal procedure apply also to juvenile case to the extent there are no 
special provisions in the Juvenile Law. 

Various principles govern juvenile criminal cases, but there are three 
particularly important points worthy of discussion. First, in order to pre-
vent bad influences on the juvenile by others, particularly adults, juve-
niles must be segregated for handling. Juvenile suspects or defendants 
must be separated from other suspects and defendants so that there may 
be no contact between them. During confinement in a jail, juveniles and 
adults must be accommodated separately. Second, care must be exerted 
to safeguard the feelings of the juvenile, particularly in the case of com-
pulsory measures taken against him. A juvenile defendant should not be 
detained by warrant unless it is unavoidable. Third, the trial itself must 
be conducted with consideration and must utilize scientific data as much 

                                                      
6 Juvenile Law art. 49: When a public prosecutor believes, upon investigation of a 

suspected juvenile case, that the juvenile is suspected to have committed an of-
fense punishable with a fine or a lesser penalty, or when he believes that there are 
grounds for referring the case to protective measures, he shall send the case to a 
Juvenile Division. 

7 Juvenile Law art. 50: When a District Court believes, upon examination of a sus-
pected juvenile case, that the juvenile is suspected to have committed an offense 
punishable with a fine or a lesser penalty, or when the Court believes that there 
are grounds for referring the case to protective measures, the Court shall send the 
case to a Juvenile Division. 

8 Juvenile Law art. 7. 
9 Juvenile Law art. 50. 
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as possible, though the statutory requirement of scientific investigation is 
not specially applied by analogy in juvenile criminal cases. The spirit of 
the provisions of Juvenile Law should be respected as far as possible, 
within the limits of criminal procedure law. 

C. “JUVENILE CASE” FOR “LAWBREAKING JUVENILES” AND “POTENTIAL 

JUVENILE OFFENDERS” 

The case (b) and (c) for which the action is pending in the Juvenile 
Division is called “Juvenile Case”. In addition, a case which is once filed 
as “Criminal Case” in a District Court and later sent back to a Juvenile 
Division is also “Juvenile Case”. If as the result of an investigation of a 
juvenile suspect, a public prosecutor believes that the crime in question 
is punishable by a fine or lesser penalty, he must transfer the matter to a 
Juvenile Division. The Juvenile Division conducts proceedings in cases 
concerning protective measures affecting juveniles. Cases in the category 
(b) and (c) ordinarily reach Juvenile Divisions by virtue of information 
supplied by guardians and superintendents of schools and social welfare 
institutions10 or the request of judicial police officers11. Figure 1 shows 
the flow of cases into the Korean juvenile justice system. 

                                                      
10 Juvenile Law art. 3 III. 
11 Juvenile Law art. 3 II. 
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Figure 1: Flow Chart of Treatment Proceedings for Juvenile Offenders 
and Delinquents 
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D. THE ROLE OF THE PUBLIC PROSECUTOR: THE PRINCIPLE OF THE 

PREFERRED DISCRETION OF THE PUBLIC PROSECUTOR 

The prosecutor exercises broad discretionary power in proceedings 
against juveniles. Article 49 I of the Juvenile Law is called the “principle of 
the preferred discretion of the public prosecutor”. The counter-principle is 
known as the “principle of the preferred discretion of the Family Court”. 
In other words, even punitive measures are not permitted except in certain 
exceptional case which also must first pass through the Juvenile Division 
of the Family Court. For example, the 1948 Japanese Juvenile Law12 re-
quired all cases to be heard automatically by the Family Court and ended 
the discretionary power of the public prosecutor to choose the procedure 
in each case, and excluded the public prosecutor from the Family Court 
hearings to protect juveniles. In addition it gave the right to appeal only to 
the juveniles or his/her legal representative, denying the public prosecu-
tor’s right to appeal unlike in the Japanese Code of Criminal Procedure.13 
Therefore, it is said that the Japanese juvenile justice system has adopted 
the principle of the preferred discretion of the family court. On the con-
trary, under the Korean Juvenile Law, the prosecutor has complete discre-
tion not to prosecute and to choose the procedure in each case. The juve-
nile’s education is the predominant consideration in juvenile cases, so in-
dividualized justice is preferred to compulsory prosecution. Punishment is 
inflicted only if educational measures are insufficient. 

Juvenile cases may be dropped in the same instances as prosecu-
tions involving adults: When the prosecutor believes that a trial is not 
required, he may, instead of bringing a charge, ask the judge to issue the 
so-called “penal order” (Strafbefehl) to the accused.14 Summary proceed-
ings permit the imposition of trifling monetary penalties in summary 
court cases without the necessity of going trial proceedings. This is an 
entirely written procedure, without trial or other appearance of the ac-
cused before a court or an officer. It is conducted by the public prosecu-
tor and is a mode of prosecution. The prosecutor moves in the local 
criminal court for the issuance of the penal order. The prosecutor drafts 
                                                      
12 Law No. 186 of 15 July 1948, amended by Law No. 74 of 1997. 
13 See T. Saito, Juvenile Delinquency in Japan in the 1980s, in B. Holyst, EUROCRIMINOL-

OGY Vol. 5-6 (1993), pp. 91. 
14 Code of Criminal Procedure art. 448-458. 
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the proposed order, and in theory the judge reviews the file and the or-
der before propounding the order as his own. In practice this review is 
generally cursory, and the order customarily contains what the prosecu-
tor has proposed. The penal order has the form of a provisional judg-
ment issued by the court: “Unless you object by such-and-such date, you 
are hereby sentenced to such-and-such criminal sanctions on account of 
such-and-such conduct which offends such-and-such criminal proscrip-
tions.” The document instructs the accused that if he makes timely objec-
tion (within one week) he is entitled to a criminal trial. If he objects, the 
penal order is nugatory and an ordinary criminal trial will take place as 
though the penal order had never been issued. 

The prosecutor does not always need the cooperation of a judge to 
close a case involving a juvenile. Since 1978 the “conditional waiver” of 
criminal juveniles has been established. The public prosecutor has total 
discretion in deciding which of the cases brought to its attention will go to 
trial in the Criminal Court or in the Juvenile Division of the court. If the 
juvenile’s guilty is minor, regardless of art. 49 I of the Juvenile Law, and 
prosecution is not required by the public interests, the prosecutor may 
drop a case without the consent of the judge. If the prosecutor wishes he 
can waive the right of prosecution either totally or “attach conditions” 
where the waiver is revoked if the juvenile fails to meet the conditions. 

The legality of this tactic is highly disputed. Nevertheless, prosecu-
tors resort to this practice, primarily because they tend to mistrust the 
juvenile facilities and try to exert an educational influence on them. 
Pedagogic motivations override the idea of restrained discretion. Litera-
tures do not hesitate to give the consent to this practice on the basis of 
the Code of Criminal Procedure.15 The language of the Code of Criminal 
Procedure provides basis for such wide range of discretionary prosecu-
tions. Generally, the Korean prosecutors enjoy a great deal of discretion 
in the handling of criminal cases. In Korean criminal procedure there is a 
principle known as the “opportunity principle” (Opportunitätsprinzip) 
found in art. 247 I of the Code of Criminal Procedure.16 The concept of 

                                                      
15 See Y.G. Oh & B.G. Choi, RESEARCH ON THE CONDITIONAL SUSPENSION OF PROSECU-

TION, 1994, pp. 19, 60 (in Korean); S.R. Lee, D.G. Son & S.G. Park, CRIMINAL POL-

ICY, 2012, p. 567 (in Korean). 
16 Code of Criminal Procedure art. 247 I: In case it is unnecessary to prosecute ac-

cording to art. 51 of the Penal Code, the public prosecution may not be instituted. 
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discretionary prosecutions contrasts with that of mandatory prosecu-
tions (Legalitätsprinzip). The latter concept requires that prosecution al-
ways be instituted if there are sufficient objective grounds for belief that 
a crime has been committed and if prerequisites for prosecution exist. 
This prevents arbitrary actions by the public prosecutor and hinders 
vagaries in the administration of criminal justice stemming from political 
influences. But by requiring that prosecutions be instituted without re-
gard to the circumstances of the offense, it proves unfair in practice and 
an impediment to achieving the aims of criminal law. The opportunity 
principle is designed to ensure fairness in the prosecution of criminal 
defendants. This is the inception of the concept of discretionary prosecu-
tions, which leaves room for discretion in the public prosecutor whether 
or not to institute prosecution. For example, this principle grants the 
prosecution the power to suspend prosecution for certain humanitarian 
reasons. 

In case of criminal juveniles, juveniles under conditional suspension 
of prosecution must observe certain conditions under the supervision of 
“volunteer civic guides”. Originally this right of the prosecutor was only 
intended to be used in cases “public interests”, for example if prosecution 
of hard cases would produce an socially unfair result. However, eventu-
ally the waiver became to be used as a mechanism to reduce the pressure 
on the courts and the prisons, part of expediency principle. The prosecutor 
may suggest an appropriate educational measure. When the prosecutor is 
satisfied that the volunteer guides have assumed responsibility so that 
there is no benefit from opening a trial proceedings or having a judge im-
pose additional measures, proceedings may be terminated. 

In sum, the public prosecutor must make three major decisions with 
regard to the proceedings of juveniles: (a) whether to take the juveniles 
into trial proceedings, (b) whether to refer the juveniles to the Juvenile 
Division, and (c) whether to handle the juveniles within the discretionary 
range of conditional waiver and to release the juveniles. 

                                                                                                                             
 Penal Code art. 51 (Criteria of Determination of Sentence): In determining sen-

tence the following matter shall be taken into consideration: 
1. The age, character and conduct, intellect and environment of the offender; 
2. Circumstances regarding the victim; 
3. The motive, the means and the result of the criminal conduct; 
4. Circumstances after the commission of the crime. 
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Although alternatively the system of discretionary prosecution does 
have many benefits, these wide powers of the public prosecutors con-
cerning juvenile delinquency have been subject to criticism, because the 
prosecutor is doing the work of the judge and the institutional protec-
tions a trial gives the juvenile delinquents are absent. 

II. DUAL SYSTEM OF PROTECTIVE MEASURES AND PUNISHMENT 

A. GENERAL REMARKS ON PROTECTIVE MEASURES AS A KIND OF 
“SECURITY MEASURES” 

Although the concept of security measures is not specifically to be 
found in Anglo-American law, Korean law, like the most other Euro-
pean-Continental laws, distinguishes between two types of criminal 
sanctions: a dual system of penalties and measures of security and im-
provement. 

However, measures of security and improvement were introduced 
at first in Korea, not through the Penal Code, but through the Social Pro-
tect Law of 18 December 1980 (Law No. 3286). This Law distinguishes 
three types of measures of security and improvement: preventive cus-
tody (art. 5 - 7), commitment to an institute for curing (art. 8-9) and pro-
bationary surveillance (art.10 - 11). The criminal court is also empowered 
to impose penalty or/and security measures. However, the ways of exe-
cution of security measures is written not in Penal Execution Law, but in 
the same Law, in which the Committee for Social Protection is intro-
duced for the purpose of the execution of security measures. Similarly, 
the Juvenile Law of 31 December 1988 (Law No. 4057, as amended), au-
thorizes commitment of wayward children to a reformatory center or 
probationary surveillance (art. 32 - 42). 

The main penalties provided by the Korean Penal Code, enacted in 
1953, are as follows: capital punishment, imprisonment with compulsory 
labor, imprisonment without compulsory labor and fines (art. 41). Im-
prisonment can be for life, or a maximum of 15 years (art. 42). Penalties 
are considered a means of retribution for the offender’s guilt. By pun-
ishment society puts moral blame on the defendant because he has bro-
ken the law. So punishment must be within the quilt-adequate scale. 
Because Korean Penal Code rather adhered to this principle of guilty 
(Schuldprinzip), law-maker hesitated to introduce security measures to 
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the Penal Code. Therefore security measures are introduced separately to 
the special laws since 1980, for example the Social Protection Law (1980), 
Law on Probationary Supervision and After Care (1996), Juvenile Law 
(1988) and Law on Surveillance for Social Security (1989). Security meas-
ures in those special laws serve preventive purposes. Their aim is to re-
educate the defendant and to protect the public. Therefore, security 
measures are imposed that are independent of his guilt. A defendant 
who is found not guilty on the ground of insanity can be sent to a mental 
institution. If in a case involving a dangerous habitual offender a prison 
sentence proportionate to his guilt would not be long enough to protect 
the public, he can, in addition to a prison term, be committed to preven-
tive custody. Security measures are commitment to an institution for 
curing, commitment to preventive custody, preventive surveillance and 
surveillance for social security. Preventive custody is provided for re-
cidivists, habitual offenders and a variety of offenders with a negative 
prognosis, if the public safety requires it. They are deemed applicable 
where punishment is insufficient to accomplish the security end. Pun-
ishment and security measures must pursue different ends. 

So-called combination theory (Vereinigungstheorie), which is in Korea 
dominant doctrine, attempts to combine all ends of punishment in a sin-
gle scheme, while so-called divisional theory (Verteilungstheorie) assigns 
various ends of sanctions to different stage of the overall sanctioning 
system. These stages of divisional theory are those of the statutory pun-
ishment, judicial sentencing and correctional process of execution. The 
divisional theory may perform a legitimate function. We can use this 
theory in differentiating punishment and security measures more prop-
erly. The statutory punishment scale designs to express a threat of pun-
ishment and to serve general deterrence; judicial sentencing intends to 
accomplish atonement; and the correctional process of execution means 
to reach special prevention, especially prevention of recidivism and re-
socialization of the offender. So the assessment principles are different 
with regard to the two sanction types: the principle of guilty (guilt-
orientation of punishment) and the principle of dangerousness (danger-
ousness-orientation of security measures). 

In 1989 the Social Protection Law was largely revised, introducing 
the concept of „dangerousness of habitual offender” as requisite for pre-
ventive custody. Thus, the prerequisites for this measure are more nar-
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rowly defined. Mandatory preventive custody (art. 5 I of old version) 
was abolished. It is also necessary to fulfill the requisite of dangerous-
ness of habitual offender for commitment to an institution for curing for 
the mentally disordered. However, the Social Protection Law does not 
prescribe a maximum term of confinement for curing (art. 9 II). No safe-
guards exist against very long confinement for curing. Law on Proba-
tionary Supervision and After Care (1996) proposed remodeling protec-
tive supervision by combining supervision for protective purposes with 
elements of probation. The main emphasis however was to remain on 
protection. Probationary supervision is provided for recidivists and a 
variety of offenders with a negative prognosis after they are released 
from prison. Probationary supervision lasts at most 3 years. Law on Sur-
veillance for Social Security (1989) was placed under the Social Security 
Law of 16 July 1975 (Law No. 2679) after democratic regime of 1988. Ac-
cording to the Social Security Law a person could be under police sur-
veillance, or he could be restricted to a certain residence, or he could be 
committed to protective custody after the expiration of a prison term if 
he had not changed his thought pattern, in spite of brainwashing, and 
showed eminent danger of repeating the political offenses listed in the 
law. The new law abolished the protective custody and restriction of 
residence. However, this new law has been still seriously criticized on 
the ground that police surveillance is provided for a political offense 
under the same condition. 

B. PROCEEDINGS OF DETENTION AND HEARINGS 

The proceedings of detention and hearings are different depending 
on whether it is a juvenile case or a criminal case. While in a criminal 
case, a juvenile may be detained like an adult, in a juvenile case he may 
not. 

1. JUVENILE CASE 

The juvenile court proceedings in their entirety are conducted exof-
ficio by a Juvenile Division judge without participation by a public 
prosecutor. Hearings are closed to the public and to be conducted in a 
non-threatening, benevolent and protective atmosphere according to the 
principle of the Juvenile Law. No strict legal rules govern procedure, the 
nature and scope of evidentiary data and the like. 
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Should the juveniles be put into detention until disposition of the 
case? One of the early reforms of the juvenile justice system was to en-
sure that children were not held in jails in company with adults who 
were also awaiting trial or sentencing. To mix juveniles in the same pub-
lic facility with adults accused of crimes has long been thought unjust, 
but in many areas separate detention facilities for juveniles do not exist. 
The juveniles are held in detention for a number of reasons. For some 
youths, it is the possibility that they will commit other crimes while 
awaiting trial. For others, it is the possibility of harm from gang mem-
bers or parents if they are released. For still others, it is the possibility 
that they may not appear in court as required. Finally, youths are de-
tained when there is no responsible adult who is willing to care for them. 
These are the formal reasons, but detention may also be used as punish-
ment, to teach a lesson. The Juvenile Law (art. 18) provides three catego-
ries of “provisional measure” in a juvenile case: (a) the placement in the 
custody of a guardian or in an institution or person who cares for juve-
niles, (b) the placement in a hospital or sanatoriums (c) the confinement 
in the “Juvenile Classification Home”.17 The Juvenile Division must take 
action of provisional measure within 24 hours after the juvenile is 
brought to the Juvenile Division under the warrant for summons.18 The 
period of confinement in (a) and (b) is three months, and the case of (c) is 
one month. The Juvenile Division can renew the term only once under 
circumstances of “special necessity”. Therefore, the total period of stay in 
(a) and (b) can be up to six months, the case of (c) can be up to two 
months.19 In practice, renewal has been rather widespread. 

This confinement in Juvenile Classification Home serves the objec-
tives of securing the appearance of the juvenile at the Juvenile Division’s 
investigation, hearing, and disposition, preventing him from destroying 
and concealing evidence, and ensuring the execution of the imposed 
disposition. In addition it also has some “protective” functions.20 

After the receipt of case, the Juvenile Division judge enters into in-
vestigation and orders a “Juvenile Division Investigation Officer” to 

                                                      
17 There are now five “Juvenile Classification Homes” which are located in Seoul, 

Pusan, Taegu, Taejon, Kwangju. See White Papers on Crime, 2012, p. 193. 
18 Juvenile Law art. 18 II. 
19 Juvenile Law art. 18 III. 
20 See J.D. Bae, CRIMINAL POLICY, 2008, p.553 (in Korean). 
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conduct the so-called “social inquiry before trial” into the juvenile’s per-
sonality, upbringing, family, school and peer environment, and degree of 
delinquent tendencies. 

The results of this inquiry together with recommendations as to ap-
propriate measures to be taken regarding the juvenile to prevent further 
delinquency are reported to the judge, who utilizes the findings towards 
the final hearing and the decision on measures. The temporary detention 
of a juvenile at a Juvenile Classification Home can be ordered by the 
judge, if this is deemed necessary for the purpose of the social inquiry or 
examination of the juvenile’s mental and, if necessary, physical condition. 
The Juvenile Division takes circumstances into consideration, asking spe-
cialists of the Juvenile Classification Home or specialists such as psychia-
trist, psychologist, social worker or pedagogue to investigate the juvenile, 
concomitantly with an investigation by a “Juvenile Division Investigation 
Officer”.21 In conducting such investigations, every effort should be made 
to use efficiently medical, psychological, pedagogical, sociological and 
other technical expertise, especially those reflected in the diagnostic re-
sults of physical and mental examinations carried out in a Juvenile Classi-
fication Home, bearing on the conduct, career, temperament and envi-
ronment of a subject juvenile, his or her guardian and any other persons 
involved in the matter. Diagnostic results and recommendations are 
submitted to the referring Juvenile Division and utilized as complemen-
tary data for the social inquiry carried out by the Juvenile Division Inves-
tigation Officer and as background data for the Juvenile Division hearing 
and during the enforcement of measures. 

The rehabilitative approach of the Juvenile Law justifies confine-
ment in the Juvenile Classification Home. A juvenile may not lodge a 
complaint against the decision concerning the provisional measure such 
as the confinement in the Juvenile Classification Home, because the Ju-
venile Law does not explicitly provide specific rights or procedural safe-
guard to juveniles in a juvenile case who are confined in the Juvenile 
Classification Home. Therefore, it is the discretion of the Juvenile Divi-
sion or case law that determines how far these rights are observed. Other 
safeguards, such as rights of silence, right of counsel and the right to be 
informed, depend upon the discretion of the Juvenile Division. As the 

                                                      
21 Juvenile Law art. 12. 
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confinement itself may have negative effects upon juvenile development 
and rehabilitation, whenever confinement in custody and care in the 
juvenile’s own home is possible and sufficient, he must not be confined 
in the Juvenile Classification Home. In my opinion, this confinement in 
the Juvenile Classification Home is regarded as a kind of detention, his 
rights are almost equivalent to rights in a criminal case. Therefore, sev-
eral provisions of the Code of Criminal Procedure are applicable, such as 
those concerning the detention hearing, notice of the effect of detention 
to his counsel, and the revocation of detention. Under the Juvenile Law, 
an attendant can be appointed by the juvenile or his parents.22 Not only 
practicing attorney, but also a guardian (usually parents), or school 
teacher and so on, can be an attendant. However, there is no system of 
court-appointed attendant like the court-appointed counsel in a criminal 
case. In sum, juveniles in the Juvenile Division have not been given 
enough due process safeguards23, although the Juvenile Division have, to 
some extent, protected rights of juveniles sua sponte. In recent case law, 
due process safeguards for juveniles have been emphasized more and 
more, while the Juvenile Divisions also pay attention to the public safety 
threatened by juvenile delinquency. 

The Juvenile Division must have probable cause to believe that the 
juvenile has engaged in delinquent behavior. The Juvenile Division is 
empowered to enter a decision denying a hearing, if the Juvenile Divi-
sion considers such a hearing to be impossible or inappropriate.24 A deci-
sion may be entered that the case will be heard and decided by the Juve-
nile Division, if the Juvenile Division believes that to be the appropriate 
action.25 Hearings are to be conducted in a kind and warm atmosphere26 
and are to be closed to the public.27 

                                                      
22 Juvenile Law art. 17. 
23 See J.S. Choi, RESEARCH ON PROTECTIVE MEASURES IN THE JUVENILE LAW, 1996, pp. 

17 (in Korean); D.H. Yun, A Critical View on the revised Juvenile Law, in GYONGWON 

LAW REVIEW Vol. 4 No.1 (2007), p. 263 (in Korean). 
24 Juvenile Law art. 19. 
25 Juvenile Law art. 20. 
26 Juvenile Law art. 24 I. 
27 Juvenile Law art. 24 II. 
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2. CRIMINAL CASE 

As a rule, the Code of Criminal Procedure is applied to the arrest, 
custody and detention of a juvenile suspect.28 He can be taken into cus-
tody and detained in the Detention Center or a police lock-up cell as an 
adult suspect. The time limits are the same as an adult case. However, 
there are some special rules in the Juvenile Law to avoid detention of a 
juvenile as much as possible. 

A public prosecutor may not request the judge to detain in a Deten-
tion Center or a police lock-up cell unless there are “unavoidable circum-
stances”.29 A juvenile suspect must be separated from other suspected or 
accused persons so that he may not be in contact with them, unless there 
are special circumstances.30 This is an example of the principle of segre-
gation of juveniles which is the most basic principles of the juvenile jus-
tice system. 

A juvenile case can be sent back to the public prosecutor from the 
Juvenile Division asking for indictment in a criminal court.31 It becomes 
again a criminal case after the transfer. The juvenile can be detained in 
the Detention Center or a police lock-up cell either as a suspect before 
the indictment or as a defendant thereafter. Time limits set by the Code 
of Criminal Procedure are applied to the case. 

C. PROTECTIVE MEASURES IN A “JUVENILE CASE” 

If, as a consequence of the hearing, the disposition in seven protec-
tive measures (a)-(g) below is determined appropriate, then the Juvenile 
Division enter a decision to that effect.32 If the Juvenile Division deter-
mines that protective measures cannot or should not be taken against a 
respondent juvenile, it must enter a decision so holding.33 The Juvenile 
Division likewise must enter a decision transferring a respondent to the 
public prosecutor if the fact that a respondent is 20 years of age or older34 

                                                      
28 Juvenile Law art. 48. 
29 Juvenile Law art. 55 I. 
30 Juvenile Law art. 55 II. 
31 Juvenile Law art. 7, 51. 
32 Juvenile Law art. 32. 
33 Juvenile Law art. 29. 
34 Juvenile Law art. 7 II. 
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or the fact that that the offense committed is punishable by death or im-
prisonment35 emerges in the course of a hearing. Should none of those 
dispositions prove to be in order, the Juvenile Division should enter a 
decision imposing protective measures on the respondent; such a deci-
sion is subject to appeal.36 

Protective measures should address “the amelioration of character 
and environmental adjustment of delinquent juveniles”.37 Protective 
measures fall into only the following seven categories: 

(a) No. 1: The Juvenile Division can place the juvenile in the custody of 
a guardian or a person who can instead of a guardian38 care for the juvenile. 

(b) No. 2: The Juvenile Division can place the juvenile under short-
term probationary supervision by a probation officer. 

(c) No. 3: The Juvenile Division can place the juvenile under proba-
tionary supervision by a probation officer. 

(d) No. 4: The juvenile respondent may be committed to a child wel-
fare agency according to the Child Welfare Law or the other juvenile 
protection agencies. 

(e) No. 5: The juvenile respondent may be committed to a hospital or 
the other sanatoriums. 

(f) No. 6: A juvenile may be committed to a juvenile training school 
in a short period. 

(g) No. 7: A juvenile may be committed to a juvenile training school. 

The protective measures delineated in (a) and (c) above can be im-
posed parallel at the same time.39 The protective measures delineated in 
(b) and (c) above can be supplemented by a requirement that the proba-
tion officer carry out measures relating to “Community Service Order” 
or “Educational Instruction Order”.40 

                                                      
35 Juvenile Law art. 7 I. 
36 Juvenile Law art. 43. 
37 Juvenile Law art. 1. 
38 According to article 2 of the Juvenile Law the term “guardian” as used in this law 

shall mean any person who is legally responsible to a juvenile for his custody and 
education or who actually has a juvenile in his custody. 

39 Juvenile Law art. 32 II. 
40 Juvenile Law art. 32 III. 
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In evaluating the success of community service orders it is important 
to ask whether it is perceived as a credible alternative to juvenile training 
school or juvenile confinement facilities, and whether it discourages re-
cidivism. Empirical studies are positive. Overall community service orders 
do look very successful. But it is important that the level of work and su-
pervision are monitored to prevent it becoming a “soft option”. 

Juvenile training schools accommodate persons committed to them 
for purposes of correctional education. Correctional education consists of 
schooling, vocational training and guidance, suitable training designed to 
stimulate a spirit of self direction that will enable trainees to live an ordi-
nary life in society. Juvenile training schools are divided into the five cate-
gories of (a) schooling facilities, (b) vocation training facilities, (c) synthetic 
juvenile training schools, (d) special juvenile training schools and (e) girl 
training schools. In the same institutions the trainees must be segregated 
according to the bases of such criteria as age, extent of criminal tendencies, 
and existence of physical and mental disabilities. Juveniles committed to 
training schools must be placed in treatment classifications reflecting pro-
gress, improvement and progress from lower to higher categories. The 
period of institutionalization in a juvenile training school continues until a 
juvenile reaches the age of 23.41 A trainee whom the objectives of reforma-
tive treatment have been achieved or who received a good institutional 
record can be released or provisionally released. Provisional release from 
the institution is under the control of the “regional probation commission” 
according to article 24 I of the Law on Probationary Supervision and After 
Care, while the juvenile training school has direct competence concerning 
release from the institution. When a juvenile reaches the age of 23 or the 
objectives of reformative treatment have been reached, the superintendent 
of a juvenile training school can under the permission of the Minster of 
Justice enter the decision of release from institution.42 If the institutional 
record of a trainee is very good, the superintendent of a juvenile training 
school can submit an application to the probation commission.43 The ulti-
mate discretion to provisional release lies with the regional probation 
commission. Juveniles who are provisionally released are placed under 
probationary supervision. 

                                                      
41 Juvenile Training School Law art. 43. 
42 Juvenile Law art. 43 I, II. 
43 Juvenile Law art. 44. 
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D. JUVENILE CRIMINAL MEASURES IN A “JUVENILE CASE” 

As a rule, the Penal Code and the Code of Criminal Procedure are 
applied to the criminal case of juvenile delinquency. However, there 
are some special rules in the Juvenile Law. Criminal measures are pos-
sible against juveniles who have committed crimes if specified condi-
tions are met. 

Juveniles who were younger than 18 years old when they commit-
ted a crime for capital punishment or life imprisonment can receive a 
sentence only of 15 years imprisonment.44 If the sentence that otherwise 
would be assessed against a juvenile would be imprisonment for more 
than two years, the court is to determine a minimum and maximum term 
within the statutorily prescribed range of punishment. The maximum 
indeterminate sentence cannot exceed ten years or the minimum inde-
terminate sentence five years.45 That constitute a relative indeterminate 
sentence. If enforcement of punishment is suspended, an indeterminate 
sentence cannot be imposed.46 Juveniles who have served their minimum 
term can be provisionally released at any time in the discretion of a pro-
bation commission.47 Prisoners sentenced as juveniles to imprisonment 
are given more favorable parole consideration than they would have 
been had they not been sentenced as juveniles. In contrast to adult of-
fenders who may be considered for parole only after serving one-third of 
a determinate sentence or ten years of a life sentence48, prisoners sen-
tenced as juveniles are eligible for parole after (a) five years under a life 
term, (b) three years of a determinate sentence determined under Juve-
nile Law art. 59 (15 years imprisonment), and (c) one-third of minimum 
indeterminate sentence.49 Persons punished for crimes committed while 
they were juveniles are likewise given preferential treatment concerning 
applications under laws: They are to be considered under such laws as 
having never been sentenced if they have completed the period of en-

                                                      
44 Juvenile Law art. 59. 
45 Juvenile Law art. 60 I. 
46 Juvenile Law art. 60 III. 
47 Juvenile Law art. 65. There is no distinction between probation and parole in 

relation to “protective surveillance” in the statutory terminology used in Korea. 
48 Penal Code art. 72 I. 
49 Juvenile Law art. 65. 
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forcement of punishment or have received a remission of punishment.50 
Persons who are juveniles may not be confined in workhouses because 
of defaults in paying fines.51 Juveniles may be incarcerated only in spe-
cial prisons or segregated parts of regular prison; those limitations con-
tinue for prisoners until they reach the age of 23.52 

E. PROTECTIVE SUPERVISION OF PROBATION OFFICE 

The following categories of persons can be placed under “protective 
supervision” in the juvenile justice system: 

(a) Juveniles subjected to protective measures (“probationary super-
vision”) under article 32 I no. 2 and no. 3 of the Juvenile Law in “Juvenile 
Case”. 

(b) Juveniles subjected to protective supervision under suspension of 
sentence or enforcement of sentence in “Criminal Case”. 

(c) Juveniles granted provisional release from a juvenile training 
school. 

(d) Juveniles granted provisional release from prison. 

The circumstances delineated in (a) and (b) involve no confinement, 
so the juveniles are subjected only to protective supervision from the 
outset; this may be likened to probation. In (c) and (d), protective super-
vision is imposed after juveniles have been incarcerated or retained in 
custody and then provisionally released from confinement; this may be 
likened to parole. There is in essence, however, no difference in the na-
ture of protective supervision in the two categories, so that no distinction 
between probation and parole appropriately is drawn in the statutory 
terminology used in Korea. 

The responsibility for exercising protective supervision is placed in 
supervisory offices; supervision, guidance and rehabilitation assistance 
are provided by professional and volunteer probation officers. Protective 
supervision basically consists of guiding and aiding the juvenile subject 
to it becoming responsible for his or her future conduct, and leading and 
supervising person in observing the conditions of supervision. 

                                                      
50 Juvenile Law art. 67. 
51 Juvenile Law art. 62. 
52 Juvenile Law art. 63. 
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III. PROBLEMS AND PERSPECTIVE 

Much of the criticism of juvenile justice has emphasized the disparity 
between the treatment ideal and the institutionalized practices of an ongo-
ing bureaucratic system. Other criticism has stressed the apparent inability 
of the juvenile justice system to control juvenile crime. These criticisms 
have already introduced several kinds of reform proposals. In my opinion, 
six major reforms of the juvenile justice system must be carried out in or-
der to overcome above-mentioned two major criticisms: (1) reduction of 
the jurisdictional breadth, (2) increase of the due process rights of juve-
niles, (3) reduced discretion for the public prosecutor and the Juvenile 
Division of the court, (4) greater use of more tangible sanctions, (5) deinsti-
titutionalization, and (6) development of cooperative societal program. 

(1) Reduction of jurisdictional breadth 

It has been suggested that juvenile justice concern itself only with 
law violation rather than with the other, widely divergent problems that 
are within its legal scope. The court is responsible both for delinquency 
matters concerning “criminal juveniles” and for cases of “law-breaking 
child” and “pre-offense juveniles”. The latter are social problems that can 
probably be more readily treated by other community service agencies.53 
Too often the non-delinquent child who comes before the court is a vic-
tim of the labeling process, viewed by his or her peers and the commu-
nity as a “potential delinquency”.54 In addition, the legal definition of 
pre-offense juveniles is typically vague and all-encompassing. 

(2) Increase of due process rights of juveniles 

Is a juvenile defendant being tried in a juvenile court entitled to the 
same rights and protections afforded an adult defendant? It is time to 

                                                      
53 See K.D. Kim, Problems and Reform in the Juvenile Law, in JUVENILE DELINQUENCY 

REVIEW 1985, p. 10, 12 (in Korean); J.G. Shin, The Practice of the Treatment of Pre-
offense Juveniles and Their Guidance, in JUVENILE DELINQUENCY REVIEW 1987, p. 166 
(in Korean); Y.R. Kim, A Consideration on the revised Juvenile Law, in JUVENILE DE-

LINQUENCY REVIEW 1989, p. 237 (in Korean); H.W. Won, Comparison of German and 
Korean Juvenile Delinquency, in KOREAN CRIMINOLOGICAL REVIEW Vol. 8 No. 2 
(Summer 1997), p. 267 (in Korean); D.H. Yun, A Critical View on the revised Juvenile 
Law, in GYONGWON LAW REVIEW Vol. 4 No.1 (2007), p. 263 (in Korean). 

54 See Y.H. Lee, TEXTBOOK ON CORRECTION, 1995, p. 289 (in Korean); Y.G. Oh & B.G. 
Choi, RESEARCH ON THE REFORM MEASURE OF THE PROCEEDINGS OF JUVENILE CASE, 
1995, pp. 62 (in Korean). 
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depart from the earlier belief that the juvenile court should follow infor-
mal procedures, that counsel should not be present, and that the prose-
cutor and the judge should have wide discretion to act in the juvenile’s 
best interests. It seems only proper that juveniles be given the full protec-
tions of constitutional due process guarantee accord to adults in a crimi-
nal proceeding.55 Although in Korea laws dealing with juvenile delin-
quency were revised in 1988 so that they could serve due process protec-
tion, only the adequate notice of the charge and the privilege against self-
incrimination56 was fully acknowledged. In Japan the question of the 
basic due process protections in the juvenile proceedings was answered 
in the negative way by the Supreme Court in the 1983 Judgment57. In 
contrast, there has been a major change in the extension of due process 
rights to juveniles since 1967 Gault decision58 in the United States. 

(3) Reduced discretion 

Especially in Korea, the public prosecutor and the juvenile court 
judge have extensive discretion to use the power of the “state as a par-

                                                      
55 See J.S. Choi, RESEARCH ON PROTECTIVE MEASURES IN THE JUVENILE LAW, 1996, pp. 

17 (in Korean); H.W. Won, Comparison of German and Korean Juvenile Delinquency, 
in KOREAN CRIMINOLOGICAL REVIEW Vol. 8 No. 2 (Summer 1997), p. 257 (in Ko-
rean); D.H. Yun, A Critical View on the revised Juvenile Law, in GYONGWON LAW RE-

VIEW Vol. 4 No.1 (2007), p. 263 (in Korean). 
56 Juvenile Law art. 10. 
57 Supreme Court Judgement, October 26, 1983, 37 KEISHU 1260, 1094 HANREI JIHO 

16. However, in two concurring opinions, Justices Dando and Nakamura stated 
that the family court had abused it’s discretion by not allowing the defense a 
right to confront and cross examine all the witnesses. Justice Dando cited the U.S. 
Supreme Court position which has required that juvenile courts ensure that the 
principles of due process are applied to juvenile hearings. To this case and con-
curring opinions, see T. Saito, RESEARCH ON THE JUVENILE LAW, 1997, pp. 17 (in 
Japanese). 

58 The Supreme Court opinion in Gault and the earlier ruling in Kent v. United States 
(1966) extended due process rights to juveniles. Wherein the U.S. Supreme Court 
held that juvenile offenders are entitled to adequate notice of charges, the right to 
counsel, the right of confrontation and cross-examination, and the privilege 
against self-incrimination. These cases were followed by In re Winship (1970), in 
which the Court held that proof must be established “beyond reasonable doubt” 
before a juvenile may be classified as a delinquent for committing an act that 
would be a crime if it were committed by an adult. In re Gault, 387 U.S. 9 (1967); 
Kent v. United States, 383 U.S. 541 (1966); In re Winship, 397 U.S. 358 (1970). 
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ent” in dealing with a problem juvenile, but there are now pressures to 
reduce this discretion.59 Much may be accomplished toward this end by 
the requirement that due process prevail in juvenile court. In this con-
text, laws dealing with juvenile delinquency must be revised so that they 
are less vague. 

(4) Greater use of more tangible sanctions 

In these days, perhaps as reaction to rising crimes and the seeming 
ineffectiveness of rehabilitative methods, legislators tend to urge that 
more serious juvenile offenders suffer punishment. However, it is neces-
sary to use more tangible sanctions in juvenile cases. According to the 
pas experience in Korea, the introduction of community service order 
and educational instruction order has been proved as useful and effec-
tive measures against juveniles. 

(5) Deinstitutionalization 

In Korea there has been a trend towards keeping more juvenile de-
linquents with their families or other social welfare facilities. Increased 
use of probation and diversion to non-correctional agencies has been 
advocated.60 These changes are based on the belief that law violators are 
not corrected by incarceration. Given all of modern penology’s treatment 
goals, the fact remains that “rehabilitation” has often been carried on in 
the environment of institutions where confinement, punishment, and 
submission to authority are omnipresent.61 A juvenile’s self-image can 
hardly be enhanced or acceptance of society’s values encouraged in this 
atmosphere, nor can the community be better protected when the youth 
returns home. 

(6) development of cooperative societal program 

It is desirable to adopt a cooperative juvenile protection program 
through integrated collaboration with relevant entities interested in ju-
venile problems, such as the public prosecutor’s office, parents, and 
other relevant governmental units and civic organizations. It is predicted 

                                                      
59 In Japan also there is similar situation. see T. Saito, RESEARCH ON THE JUVENILE 

LAW, 1997 (in Japanese). 
60 See H.W. Won, Comparison of German and Korean Juvenile Delinquency, in KOREAN 

CRIMINOLOGICAL REVIEW Vol. 8 No. 2 (Summer 1997), p. 267 (in Korean). 
61 See J.S. Choi, RESEARCH ON PROTECTIVE MEASURES IN THE JUVENILE LAW, 1996, pp. 1 

(in Korean). 
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on the basis that past approaches toward juvenile delinquency, carried 
out by individual agencies without cooperation, could not achieve the 
goals envisioned. This program can start from the belief that regulatory 
actions, civic surveillance, preventive and guidance education, and sup-
port for the welfare of juveniles should be don comprehensively as an 
effective countermeasure against juvenile delinquency. The plan “the 
Initiative for Safe Schools” of the Korean public prosecutor’s office set 
itself an ambitious program in this direction and has been relatively suc-
cessful in establishing crime prevention schemes. The percentage of cases 
solved by this plan has shown a gentle but steady decline.62 

                                                      
62 See Supreme Public Prosecutor’s Office, THE INITIATIVE FOR SAFE SCHOOLS, 1998, 

pp. 23. 
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I. Giriş: “Çocuk Davaları” ve “Ceza Davaları” Arasındaki Ayrım 

Bu çalışmanın amacı Kore’deki çocuk suçları ve çocuk adalet siste-
minin bazı özellikleri ve eğilimlerini inceleyerek yabancıların çocuk ada-
let sistemini ve onun geleceğini kolayca anlamasını sağlamaktır. 

A. Çocuk Suçluların Üç Kategorisi 

“Çocuk” terimi 20 yaşına henüz girmemiş insan demektir.1 Çocuk 
suçlu pek çok başka açıdan tanımlanabilirse de çocuk hukuku çocuk 
suçluları üç kategoriye ayırmıştır: 

(a) “Çocuk suçlu” 20 yaşın altında 14 yaşın üstünde Ceza Kanunu ya 
da özel ceza kanunlarında belirlenen bir suçu işlemiş kişidir.2 

(b) “Kanuna uymayan çocuk” 14 yaşın altında olup Ceza Kanunu ya 
da özel ceza kanunlarına aykırı davranmış kişidir.3 

(c) “Potansiyel çocuk suçlu” (“Olası suçlu çocuk”) karakteri ya da 
çevresi nedeniyle gelecekte suç işlemeye ya da Ceza Kanunu veya özel 
ceza kanunlarına aykırı davranma eğilimindedir.4 Bu çocukların içinde 

                                                      
 Chongju Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kore.  
 İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi. 
1 Juvenile Law art. 2. 
2 Juvenile Law art. 4 I No. 1. 
3 Juvenile Law art. 4 I No. 2. Kore Ceza Kanunu uyarınca 14 yaşın altındaki bir 

çocuk ceza sorumluluğuna sahip değildir.  
4 Juvenile Law art. 4 I No. 3. Olası suçluluk ABD’deki “kanuni suçlara” hayli ben-

zemektedir. Evden kaçmak, suçlu arkadaşları olmak, karşı cinsle ahlak dışı mü-
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bulunduğu kategoriler şunlardır: (i) Kendilerinden sorumlu olan kişile-
rin kontrolünden çıkmayı alışkanlık haline getiren çocuklar. (ii) Geçerli 
bir sebepleri olmaksızın evden kaçan çocuklar. (iii) Suçluluğa yatkınlık-
ları olan, ahlaka aykırı davrananlar ile kendileri ya da başkalarının ahla-
kına zarar verecek davranışlar sergilemeye yatkın çocuklarla devamlı 
münasebet içinde olanlar. 

Bu kategoriler arasından, (b) suç işlemeye yönelik kusur yeteneği 
bulunmayan kişilerden oluşmasıyla (a)’dan ayrılmaktadır; suç işlenme-
miş ancak davranış cezai suçları oluşturan kanun ve kurallara ters düş-
müştür. Kural olarak fiilin işlendiği sırada 14 yaşın altında olan çocuklar 
Ceza Kanunu uyarınca cezai sorumluluktan muaf olsalar da Çocuk Ka-
nunu altında çocuk adalet sistemiyle karşı karşıya kalırlar. 14 yaşında 
veya daha büyük kişiler geçmiş davranışlardan ziyade gelecekteki suçlu-
lukları işaret eden davranışları kapsayan (c) kategorisine girer. Bu üç alt 
kategori ise yalnızca cezai eğilime dair keyfi kararları engellemeye yara-
yacak veriler sunmaktadır. Bu açıdan, (c) kategorisi teoride “koruyucu 
önlem” özelliğine sahip bir karakterde görülebilir. Yetişkin mahkemele-
rin (a) kategorisi kapsamındaki vakalar üzerinde yargı yetkisi varken, 
Aile ya da Bölge Mahkemelerinin Çocuk Bölümü’nün (b) ve (c) kapsa-
mındaki vakaları üzerinde birincil yargı yetkisi5 ile buna bağlı özel sü-
reçleri vardır ve “koruyucu önlemler” üzerinde söz sahibidir. Kore’deki 
Aile Mahkemesi, Bölge Mahkemesi ile birlikte var olan özel bir mahkeme 
olarak yaratılmış ve iki bölüme ayrılmıştır: Aile İçi İlişkiler Bölümü ve 
Çocuk Bölümü. Söz konusu bölgede bir Aile Mahkemesi yoksa Bölge 
Mahkemesi’nde bir Çocuk Bölümü oluşturulabilir. 

B. “Çocuk Suçlular” için “Ceza Davaları” 

Çocuk hukuku uyarınca savcılık, “çocuk suçlular” hakkında dava 
açmak (ceza davası) ya da “çocuk davası” olarak kovuşturma kararı 
vermek üzerindeki ilk takdir yetkisini kullanmaktadır.6 Çocuk suçluları 

                                                                                                                             
nasebetler, okuldan kaçma, sağlıksız eğlenceler, sokağa çıkma yasağını kırarak 
geceleri eğlenmeye gitmek, vb olası suçluluğun alt kategorileridir. 

5 Court Organization Law art. 37 III. 
6 Juvenile Law art. 49: Suçlu bir çocuğun vakasını inceledikten sonra savcı para 

cezası ya da daha küçük bir cezayla cezalandırılabileceğine inanırsa ya da koru-
yucu önlemlere başvurmak için bir neden görürse davayı Çocuk Bölümü’ne yol-
lamalıdır. 
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içeren tüm davalar önce savcılığa gönderilmelidir. Çocuk Bölümü’nde 
dosyası açılmadan önceki vakalar “ceza davasıdır.” Dahası, bir kez ço-
cuk bölümünde dosyası açılmış ve daha sonra yetişkin mahkemelerince 
görülmesi üzere savcılığa geri yollanmış vakalar da “ceza davasıdır”.7 
Çocuk Bölümü, ancak işlenen suç ölüm ya da hapis cezasını gerektiri-
yorsa, çocuk 20 yaşın üstündeyse ve vakanın özellikleri ve durumu se-
bebiyle cezai önlemler uygun olacaksa vakayı savcılığa geri gönderebi-
lir.8 Çocuk Hukuku altında öngörülen koruyucu önlemler “çocuk suçlu-
lar” için bulunduğunda da dava Bölge Mahkemesinin kararıyla Çocuk 
Bölümüne gönderilebilir.9 Bölge Mahkemesi’nin bu kararı “ceza davala-
rı” ya da “çocuk davaları” üzerinde ikinci takdir yetkisidir. Cezai sürece 
ilişkin genel hukuk kuralları çocuk hukukunda özel maddeler bulunma-
dığı ölçüde çocuk davaları için de geçerlidir. 

Çocuk ceza davalarında gözetilecek pek çok ilke bulunmaktadır; 
ancak tartışılmaya değer üç noktayı dikkate almak gerekir. Öncelikle, 
diğerlerinin, özellikle de yetişkinlerin, çocuğu kötü etkilemesini önle-
mek için çocukların bu süreçte ayrı ele alınması gerekmektedir. Çocuk 
şüpheli ya da davalılar, diğer şüpheli ya da davalılarla aralarında kon-
tak olmayacak şekilde onlardan ayrılmalıdır. Hapiste tutuldukları 
müddetçe, çocuk ve yetişkinler ayrı yerlerde kalmalıdırlar. İkinci ola-
rak, özellikle de kendisi aleyhinde zorlayıcı tedbirler alındığı durum-
larda, çocuğun hislerini incitmemek için ihtiyatlı davranılmalıdır. Ka-
çınılmaz olmadığı müddetçe çocuk şüpheli gözaltına alınmamalıdır. 
Üçüncüsü, çocuk ceza davalarında bilimsel araştırmalar için kanuni 
talep gerekmese de dava sürecinin kendisi ihtiyatla ele alınmalı ve 
mümkün olan en fazla bilimsel veri kullanılmalıdır. Çocuk hukukunun 
maddelerinin ruhuna ceza muhakemesi hukukunun sınırları elverdi-
ğince saygı gösterilmelidir. 

                                                      
7 Juvenile Law art. 50: Suçlu bir çocuğun vakasını inceledikten sonra Bölge Mah-

kemesi, para cezası ya da daha küçük bir cezayla cezalandırılabileceğine inanırsa 
ya da koruyucu önlemlere başvurmak için bir neden görürse davayı Çocuk Bö-
lümü’ne yollamalıdır. 

8 Juvenile Law art. 7. 
9 Juvenile Law art. 50. 
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C. “Kanuna Uymayan Çocuklar” ve “Potansiyel Çocuk Suçlular” 
için “Çocuk Davaları” 

Çocuk Bölümü’nde faaliyet bekleyen (b) ve (c) vakalarına “çocuk 
davası” denmektedir. Ek olarak, Bölge Mahkemesi’nce “ceza davası” 
olarak kayda geçilip daha sonra Çocuk Bölümü’ne gönderilmiş vakalar 
da “çocuk davasıdır”. Eğer bir araştırma sonucu savcı çocuk şüphelinin 
daha düşük bir cezayla cezalandırılabileceğine inanırsa konuyu Çocuk 
Bölümü’ne devretmesi gerekir. Çocuk Bölümü, çocukları etkileyen koru-
yucu önlemler içeren davalardaki muameleleri yürütür. Ayrıca (b) ve (c) 
kategorisindeki vakalar genellikle okul ve kamu hizmet kuruluşlarındaki 
bakıcı ve gözetmenler10 tarafından sağlanan bilgiler ışığında ya da polis 
memurlarının isteğiyle11 Çocuk Bölümü’ne gider. Şekil 1 Kore çocuk 
adalet sistemindeki davaların akışını göstermektedir. 

                                                      
10 Juvenile Law art. 3 III. 
11 Juvenile Law art. 3 II. 
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Şekil 1: Çocuk Suçlulara Gösterilen Muameleyi Belirten Şema 

 

Çocuk suçlular
Kanuna uymayan 
çocuklar & Potansiyel  
çocuk suçlular 

Polis 

Ret  
(Uyarı) 

Polis veya Koruyucu Azil 

Savcılık 

Takibatın 
şartlı 

durdurulması 

Ceza 
Mahkemesi 

Ceza kararı 

Azil 

Savcılığa sevk

Çocuk 
Cezaevi 

Askıya alınmış 
ceza ya da 

Meşruten İfa 

Hapis 

Polis-ceza 

Çocuk Bölümüne sevk

Çocuk 
sınıflandırma 

evi 

Çocuk 
Bölümü 

Tecil gözetimi

Duruşma 
olmadan ret 

Koruyucu 
ya da 

ebeveynler 

Çocuk Eğitim Okulu 

Denetimli 
serbestlik ofisi 

Kefaletle 
salıverme 

Kefaletle 
salıverme 

İddianame 

Ret 

Son verme İptal 

Koruyucu, 
Hastane 

Duruşma 
sonrası ret Hastane vs. 
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D. Savcının Rolü: Savcının İmtiyazlı Takdir Yetkisi 

Savcılığın çocuklara karşı açılan davalarda geniş bir takdir gücü 
vardır. Çocuk Kanunu’nun 49. madde I bendi “savcının imtiyazlı takdir 
ilkesi” adını taşımaktadır. Bunun aksi ise, “Aile Mahkemesi’nin imtiyazlı 
takdir yetkisidir.” Bir başka deyişle, cezalandırıcı önlemlere bile belli 
vakalar haricinde izin verilmemektedir ki bunun da önce Aile Mahke-
mesi’nin Çocuk Bölümü’nün onayından geçmesi gerekmektedir. Örne-
ğin 1948 tarihli Japon Çocuk Hukuku12 tüm davaların otomatikman Aile 
Mahkemesi huzurunda görülmesini gerekli kılıp Savcılığın takdir yetki-
sini sona erdirmiştir. Dahası Japon Ceza Muhakemesi Kanunu’nun aksi-
ne savcının temyiz hakkını reddederek yalnızca çocuğa ya da onun yasal 
temsilcisine temyiz hakkı tanınmıştır.13 Dolayısıyla, Japon çocuk adalet 
hukuku sisteminin Aile Mahkemesi’nin takdir hakkı ilkesini benimsediği 
söylenir. Öte yandan Kore çocuk hukukunda savcının her vakada %100 
dava açmama takdiri olabilir. Çocuğun eğitimi, çocuk vakalarında dik-
kate alınan birincil öğedir; yani zorunlu kovuşturma yerine bireyselleşti-
rilmiş adalet tercih edilmektedir. Eğer yalnızca eğitimsel önlemler yeter-
siz görülürse cezaya başvurulur. 

Çocuk davaları yetişkinleri içeren davalarla aynı koşullara düşürü-
lebilir: Savcı duruşmaya gerek görmediği durumlarda yargıçtan davalı-
ya “ceza kararı” (Strafbefehl) çıkarmasını isteyebilir.14 Acele muhakemeler 
duruşma sürecine girmeksizin para cezası verilmesine izin vermektedir. 
Bu tamamıyla yazılı bir süreçtir, duruşma ya da mahkeme veya bir yetki-
li önüne herhangi bir şekilde çıkmadan yapılmaktadır. Savcı tarafından 
yürütülür ve bir takibat türüdür. Savcı cezai kararın çıkarılması için ye-
rel ceza mahkemesi yerine geçer. Savcı önerilen karar taslağını hazırlar 
ve yargıç da teoride kendi kararını ileri sürmeden evvel bu dosyayı ince-
ler. Uygulamada bu inceleme genellikle üstünkörü yapılmaktadır ve 
karar savcının önerisini içermektedir. Ceza kararı mahkeme tarafından 
çıkarılmış geçici yargı formundadır: “Şu tarihe kadar itiraz etmediğiniz 
takdirde, şu cezai yasakları çiğneyen şu davranışınız neticesinde şu ce-
zaya çarptırıldınız” şeklinde. Belge, zamanında (1 hafta içinde) itiraz 

                                                      
12 Law No. 186 of 15 July 1948, amended by Law No. 74 of 1997. 
13 Bkz. T. Saito, Juvenile Delinquency in Japan in the 1980s, in B. Holyst, EUROCRİMİ-

NOLOGY Vol. 5-6 (1993), pp. 91. 
14 Code of Criminal Procedure art. 448-458. 



Kore Çocuk Adalet Sistemine Giriş ve Bu Sisteme Genel Bakış 

 

139 

ettiği takdirde suçluyu cezai duruşma hakkı olduğu konusunda uyarır. 
Eğer itiraz ederse, ceza kararı geçersiz sayılır ve bu karar hiç çıkarılma-
mış gibi normal bir duruşma görülür. 

Savcının bir çocuğu içeren davayı kapatması için her zaman yargı-
cın yardımına ihtiyacı yoktur. 1978’den bu yana çocuk suçluların “koşul-
lu muafiyeti” mevcuttur. Savcının dikkatine getirilen davalardan hangi-
lerinin Ceza Mahkemesi’ne hangilerinin Çocuk Bölümü’ne gideceğine 
karar vermede kesin takdir yetkisi vardır. Eğer çocuğun suçu önemsizse 
ve kamu yararı uyarınca takibat gerekmiyorsa, Çocuk Kanunu’nun 
madde 49 I bendi dikkate alınmaksızın, yargıcın onayı olmasa da dava 
düşürülebilir. Savcı arzusuna göre takibat hakkını tamamen düşürebilir 
ya da “şartlar ekleyerek” çocuğun bu şartları karşılayamadığı durumlar-
da muafiyetini sağlayacak bir duruma yol açabilir. 

Bu yöntemin hukuksallığı hayli tartışmalıdır. Yine de savcılar özel-
likle çocuk cezaevlerine güvenmemeleri ve eğitimsel bir etki yaratmak 
istediklerinden bu taktiğe yönelmektedirler. Pedagojik amaçlar, sınırlan-
dırılmış takdir yetkisinin üstüne geçmektedir. Literatür, Ceza Muhake-
mesi Kanunu uyarınca bu uygulamaya rıza göstermekten kaçınmamak-
tadır.15 Ceza Muhakemesi Kanunu’nun üslubu takdir yetkisine dayalı 
uygulamaların bu denli geniş olmasına izin vermektedir. Koreli savcılar 
genellikle ceza vakalarının ele alınmasında ciddi bir takdir yetkisine sa-
hiptir. Kore ceza muhakemesinde, Ceza Muhakemesi Kanunu madde 
247 I bendinde bulunan ve “fırsat ilkesi” (Opportunitätsprinzip) adıyla 
tanınan bir ilke mevcuttur.16 Takdire dayalı yargılama kavramı kovuş-
turma mecburiyeti (Legalitätsprinzip) ile çelişki halindedir. Bu ikinci kav-
ram bir suçun işlendiğine dair yeterli delil ile dava açma ön şartları mev-

                                                      
15 Bkz. Y.G. Oh & B.G. Choi, RESEARCH ON THE CONDİTİONAL SUSPENSİON OF PROSECU-

TİON, 1994, pp. 19, 60 (in Korean); S.R. Lee, D.G. Son & S.G. Park, CRİMİNAL POL-

İCY, 2012, p. 567 (in Korean). 
16 Code of Criminal Procedure art. 247 I: Ceza Kanunu madde 51’e gore takibata 

gerek yoksa, kamu davası açılmayabilir. 
 Penal Code art. 51 (Cezaya Karar Verme Kriterleri): Cezaya karar verirken aşağı-

daki faktörler dikkate alınmalıdır: 
1. Suçlunun yaşı, kişiliği, fiili, zekası ve çevresi; 
2. Mağdurun durumu; 
3. Cezai davranışın amacı, yolu ve sonucu; 
4. Suçun işlenmesinden sonraki durum. 
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cutsa dava açmanın kurumsallaşmasını gerektirmektedir. Böylece savcı-
nın ihtiyari davranması engellenmiş olur ve ceza adaletinin politik etki-
lere göre değişik uygulanmasının önüne geçilir. Ancak suçu çevreleyen 
faktörler dikkate alınmaksızın dava açma sürecinin kurumsallaşması, 
uygulamada adaletsizliği beraberinde getirmekte ve ceza hukukunun 
amacına ulaşmasını engellemektedir. Fırsat ilkesi, ceza davalarının taki-
batında adaleti sağlamak için tasarlanmıştır. Bu ilke çeşitli insancıl se-
beplerle dava sürecini askıya alma gücünü savcılığa sağlamaktadır. 

Suçlu çocuklar söz konusu olduğunda, savcılığın şartlı alıkoyduğu 
çocuklar “gönüllü sivil rehberlerin” gözetiminde çeşitli koşulları yerine 
getirmelidir. Esasında savcının bu hakkı yalnızca “kamu yararına” vaka-
larda uygulanmak üzere düşünülmüştür, örneğin zor vakaların kovuş-
turmasının toplumsal olarak adaletsiz bir sonuç vereceği düşünülüyorsa. 
Ancak sonuçta muafiyet, mahkeme ve hapishaneler üzerindeki baskıyı 
azaltmak için bir mekanizma olarak kullanılmaya başlanmıştır. Savcı 
uygun bir eğitimsel önlem önerebilir. Savcı, gönüllü rehberlerin sorum-
luluklarını yerine getirdiğine ve dolayısıyla kovuşturmaya başlamanın 
ya da bir yargıcın ek tedbirler almasının gerekmediğine karar verirse 
duruşmalar sona erdirilebilir. 

Sonuçta, savcılık çocukları içeren duruşmalar açısından üç büyük 
karara varmalıdır: (a) çocukları duruşma sürecine alıp almama, (b) ço-
cukları Çocuk Bölümü’ne sevk edip etmeme, ve (c) çocukları takdir yet-
kisi kapsamında şartlı/şartsız olarak salıverme ya da salıvermeme. 

Takdir yetkisi sisteminin birçok yararı olsa da, çocuk suçlulara iliş-
kin savcıların geniş yetkileri, savcıların yargıcın işini yapmasından ve 
duruşmanın çocuk suçlulara sunduğu kurumsal güvencelerin mevcut 
olmamasından dolayı eleştiriye tabidir. 

II. İkili Koruyucu Önlemler ve Ceza Sistemi 

A. “Güvenlik Tedbirlerinin” Bir Türü Olarak Koruyucu Önlemler 
Üzerine Genel Bilgi 

Anglo-Amerikan hukukunda güvenlik tedbirleri kavramı hususi 
olarak bulunmasa da, çoğu kıta Avrupası hukukunda olduğu gibi, Kore 
hukukunda da iki cezai yaptırım arasında fark bulunmaktadır: ikili bir 
ceza ve güvenlik ve geliştirme tedbir sistemi. 
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Ancak Kore’de güvenlik ve geliştirme tedbirleri ilk olarak Ceza Ka-
nunu yoluyla değil, 18 Aralık 1980 tarihli Sosyal Koruma Kanunu ile 
getirilmiştir (Kanun No. 3286). Bu Kanun güvenlik ve koruma tedbirleri-
ni üç türe ayırmaktadır: önleyici muhafaza (m. 5 - 7), tedavi için kuruma 
bağlanma (m. 8-9) ve denetimli serbestlik (m. 10 - 11). Ceza mahkemesi 
ayrıca ceza vermek ve/veya güvenlik tedbirleri uygulamak yetkisine de 
sahiptir. Ancak, güvenlik tedbirlerinin uygulanma yöntemleri Ceza Uy-
gulama Kanununda değil güvenlik önlemlerinin uygulanması amacıyla 
Sosyal Koruma Komitesi’nin kurulduğu kanunda mevcuttur. Benzer 
şekilde 31 Aralık 1988 tarihli Çocuk Kanunu da (düzeltilmiş haliyle, Ka-
nun No. 4057) aykırılık yapan çocukların kuruma veya denetimli serbest-
liğe tabi tutulmasına müsaade etmektedir (m. 32 - 42). 

1953’te yürürlüğe giren Kore Ceza Kanunundaki diğer temel cezalar 
aşağıdaki gibidir: idam cezası, zorunlu hizmetle hapis, zorunlu hizmet 
para cezası olmaksızın hapis (m. 41). Hapis ömür boyu ya da azami 15 
yıl olmak üzere daha az olabilir (m. 42). Cezalar suçlunun fiili için bir 
karşılık olarak görülmektedir. Toplum cezalandırarak kanuna karşı ge-
len davalıyı ahlaken hatalı bulmaktadır. Dolayısıyla cezanın suçla orantı-
lı olması gerekmektedir. Kore Ceza Hukuku bu ilkeye başvurduğu için 
(Schuldprinzip), kanun koyucu ceza kanununa güvenlik tedbirleri ekle-
mekten çekinmiştir. Bu sebeple 1980’den beri güvenlik tedbirleri özel 
kanunlara ayrı olarak eklenmektedir. Örneğin Sosyal Koruma Kanunu 
(1980), Denetimli Serbestlik ve Tamamlayıcı Tedavi Kanunu (1996), Ço-
cuk Kanunu (1988) ve Sosyal Güvenlik Denetim Kanunu (1989). Bu özel 
kanunlardaki güvenlik tedbirleri önleyici amaçlıdır. Davalıyı yeniden 
eğitmek ve toplumu korumayı hedeflemektedirler. Dolayısıyla uygula-
nan güvenlik tedbirleri suçtan bağımsızdır. Akıl hastalığı sebebiyle suç-
suz bulunan bir davalı bir akıl hastanesine gönderilebilir. Eğer tehlikeli 
bir mükerrer suçluyu suçuyla orantılı bir şekilde hapse göndermek top-
lumu korumak için yeterince uzun olmayacaksa, hapse ek olarak önleyi-
ci gözaltına tabi tutulabilir. Güvenlik tedbirleri; tedavi için bir kuruma 
gönderme, önleyici gözaltı, önleyici denetim ve sosyal güvenlik için de-
netim şeklindedir. Önleyici gözaltı, mükerrer suçlular, sabıkalılar ve eğer 
toplumun güvenliği böyle gerektiriyorsa negatif seyirli birçok suçlu için 
uygulanabilir. Cezanın güvenlik unsurunu sağlamakta yetersiz görüldü-
ğü yerlerde uygundur. Cezalandırma ve güvenlik önlemleri farklı amaç-
lara hizmet etmektedir. 
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Kore’de baskın doktrin olan kombinasyon teorisi 
(Vereinigungstheorie), cezanın tüm hedeflerini tek bir şemada birleştirir-
ken, bölme teorisi (Verteilungstheorie) yaptırımların değişik amaçlarını 
cezalandırma sürecinin değişik aşamalarına dağıtır. Bölme teorisinin bu 
aşamaları yasal ceza, adli hüküm ve ıslah sürecidir. Bölme teorisi yasal 
bir fonksiyona hizmet edebilir. Bu teoriyi cezalandırma ve güvenlik ted-
birlerini daha düzgünce ayırmak için kullanabiliriz. Yasal ceza çizelgesi 
bir cezalandırma tehdidi oluşturması ve caydırıcılık sağlaması için tasar-
lanmıştır; adli hüküm telafi etmeyi hedefler; ve ıslah süreci tekerrürü 
önlemek ve suçlunun topluma yeniden kazandırılmasıyla suç işlemenin 
önlenmesini amaçlar. Yani değerlendirme ölçütleri iki yaptırım türüne 
göre farklılık göstermektedir: suçluluk ilkesi (suç odaklı cezalandırma) 
ve tehlikelilik ilkesi (tehlike odaklı güvenlik tedbirleri). 

1989 yılında Toplumu Koruma Kanunu büyük oranda gözden geçi-
rilmiş, önleyici gözaltının ön şartı olarak “mükerrer suçlunun tehlikelili-
ği” kavramı getirilmiştir. Böylelikle bu önlemin şartları daha dar bir bi-
çimde tanımlanmıştır. Zorunlu önleyici gözaltı (eski versiyonun madde 5 
I bendi) yürürlükten kaldırılmıştır. Akıl hastalıkları bulunan mükerrer 
suçluların tedavisi için ilgili kurumlara sevk edilmeleri de tehlikelilik 
şartına bağlıdır. Ancak Sosyal Koruma Kanunu tedavi için azami bir 
süre belirtmemektedir (m. 9 II). Çok uzun süren tedavilere karşı bir te-
minat bulunmamaktadır. Denetimli Serbestlik ve Tamamlayıcı Tedavi 
Kanunu (1996), koruyucu amaçla gözetimi koşullu salıverme ile birleşti-
rerek koruyucu gözetimi yeniden tasarlamayı önermektedir. Ancak te-
mel vurgunun koruyuculuk üzerinde kalması düşünülmüştür. Denetimli 
serbestlik, hapisten çıktıktan sonra mükerrir suçlular ile negatif seyirli 
suçlulara uygulanıp en fazla 3 yıl sürmektedir. Sosyal Güvenlik Denetim 
Kanunu (1989) 1988 tarihli demokratik rejim değişikliğinden sonra 16 
Temmuz 1975 tarih ve 2679 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu altına yerleş-
tirilmiştir. Sosyal Güvenlik Kanunu’na göre kişi beyin yıkamaya rağmen 
düşüncelerinde değişiklik göstermemişse ve kanunda sıralanan politik 
suçları sürdürme tehlikesi göstermişse hapis süresinin sonunda polis 
gözetiminde tutulabilir ya da belli bir yerde ikamet etmeye zorlanabilir. 
Yeni kanun koruyucu gözaltı ve ikamet zorunluluğunu yürürlükten 
kaldırmıştır; ancak halen aynı şartlar altında politik suçlar için polis gö-
zetimine izin vermesi sebebiyle eleştirilmektedir. 
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B. Tutuklama Usulleri ve Duruşmalar 

Tutuklama usulleri ve duruşmalar söz konusu vakanın bir çocuk 
mu yoksa ceza davası mı olduğuna göre farklılık gösterir. Bir ceza dava-
sında çocuk tıpkı bir yetişkin gibi tutuklanabilecekken çocuk davasında 
tutuklanmayabilir. 

1. Çocuk Davası 

Çocuk mahkemesi duruşmaları, savcılığın katılımı olmaksızın ta-
mamıyla Çocuk Bölümünce görülmektedir. Duruşmalar kamuya kapalı-
dır ve Çocuk Kanununa uygun olarak tehditlerden uzak, müşfik, koru-
yucu bir atmosferde görülmelidir. Süreçte kanıtsal verilerin özellikleri ve 
kapsamı gibi hususlarda sıkı yasal kurallar yoktur. 

Çocuklar davanın bitişine kadar tutuklu mu kalmalıdır? Çocuk ada-
let sistemine yönelik yapılan ilk yeniliklerden biri çocukların mahkeme 
ya da ceza bekleyen diğer yetişkinlerle birlikte hapiste tutulmamasını 
sağlamaktır. Çocukları suçlu yetişkinlerle aynı ortamda tutmanın adalet-
siz olduğu düşünülmüştür; ancak pek çok bölgede ayrı hapis olanakları 
mevcut değildir. Çocuklar birden fazla sebeple hapiste tutulmaktadır. 
Kimi gençler duruşmayı beklerken başka suçlar işleyebilecekleri gerek-
çesiyle, kimileri salıverildiklerinde çete üyeleri ya da ailelerinden zarar 
görecekleri için, diğerleri de mahkeme önüne çağrıldıklarında gelmeye-
ceklerinden ya da kendilerine bakacak bir yetişkin bulunmadığından. 
Bunlar resmi sebepler olup bir ceza, yani bir ders öğretmek için de tutuk-
lama kullanılabilir. Çocuk Kanunu madde 18 bir çocuk davasında üç 
çeşit “geçici tedbir” sunmaktadır: (a) çocuklarla ilgilenen bir vasi ya da 
kurumun nezaretine verme, (b) hastane ya da sanatoryuma yerleştirilme, 
(c) “Çocuk Tasnif Evine” yerleştirilme.17 Çocuğun yakalama emriyle 
Çocuk Bölümü’ne getirilmesinden sonra 24 saat içinde alınacak önlem 
hakkında harekete geçilmelidir.18 Bu ayrım kapsamında, (a) ve (b)’deki 
tutukluluk süresi 3 ay, (c)’de ise 1 aydır. “Özel zorunluluk” halinde Ço-
cuk Bölümü süreyi uzatabilir. Dolayısıyla (a) ve (b)’de toplam sure 6 aya 
kadar çıkabilir.19 Uygulamadaysa yenileme bir hayli geniştir. 

                                                      
17 Şu an Seul, Pusan, Taegu, Taejon ve Kwangju’da beş “Çocuk Tasnif Evi” vardır. 

See White Papers on Crime, 2012, p. 193. 
18 Juvenile Law art. 18 II. 
19 Juvenile Law art. 18 III. 
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Çocuk Tasnif Evine yerleştirilme çocuğun araştırma, duruşma ve 
temlik sırasında mevcut bulunmasını sağlar; kanıtları yok etmesi ya da 
saklamasını engeller ve kararın uygulanmasını sağlar. Dahası kimi “ko-
ruyucu” amaçlara da hizmet eder.20 

Vakanın alınmasından sonra Çocuk Bölümü yargıcı, araştırmaya 
başlar ve çocuğun kişiliği, yetiştirilmesi, ailesi, okul ve arkadaş çevresi 
ile suça eğilimi üzerine “mahkemeden önce sosyal istihbarata” başlar. 

Çocuğu ileriki suçlardan korumak üzerine tavsiyelerle birlikte, bu 
araştırmanın sonuçları ve bulguları nihai duruşmada karar verirken kul-
lanması için yargıca bildirilir. Çocuğun akli ve fiziki durumunun ince-
lenmesi için ya da sosyal istihbarat amacıyla, yargıç çocuğu Çocuk Tasnif 
Evine geçici olarak gönderebilir. Çocuk Bölümü; Çocuk Tasnif Evindeki 
uzmanlar, psikolog ve psikiyatrlar, kamu hizmetlileri ve pedagogların 
çocuğu muayene etmesini isteyebilir.21 Bu incelemeler sürdürülürken 
tıbbi, psikolojik, pedagojik, sosyolojik ve diğer teknik uzmanlığın etkin 
kullanılması özellikle de Çocuk Tasnif Evinde uygulanan fiziki ve akli 
incelemelere yansıyan teşhisler için önemlidir. Teşhis sonuçları ve tavsi-
yeler ilgili Çocuk Bölümü’ne bildirilir ve İstihbarat Memuru’nun yürüt-
tüğü araştırmaya ek olarak kullanılır. 

Çocuk Kanununa iyileştirici yaklaşım Çocuk Tasnif Evi’ne kapatıl-
mayı haklı kılmaktadır. Çocuk, buraya gönderilmesine ilişkin bir şika-
yette bulunamaz; çünkü Çocuk Kanunu Çocuk Tasnif Evine gönderilen 
çocuklara süreçsel güvenlik ya da özel hakları açıkça sunmamaktadır. 
Dolayısıyla, bu hakların nereye kadar götürüleceği Çocuk Bölümü ya da 
teamül hukukunun takdirindedir. Sessiz kalma, avukat ve bilgi edinme 
hakkı gibi diğer güvenceler de Çocuk Bölümü’nün takdirindedir. Hapsin 
kendisi çocuğun gelişimi ve iyileşmesi üzerine negatif etki yapabilece-
ğinden, gözaltında tutulma ve çocuğun kendi evinde kalması mümkün 
ve yeterli olduğunda tercih edilmelidir. Bana göre, Çocuk Tasnif Evi’ne 
gönderilmek de bir çeşit tutuklamadır ve çocuğun şartları cezai bir da-
vadaki haklarıyla neredeyse eşittir. Bu sebeple tutuklama duruşmasına 
ilişkin olanlar, tutuklamanın başlatılması bildirimi ve tutuklamanın sona 
erdirilmesi gibi pek çok Ceza Muhakemesi Kanunu maddeleri geçerlidir. 
Çocuk Kanunu’na göre, çocuk ya da ebeveynleri tarafından bir görevli 
                                                      
20 Bkz. J.D. Bae, CRİMİNAL POLİCY, 2008, p.553 (in Korean). 
21 Juvenile Law art. 12. 



Kore Çocuk Adalet Sistemine Giriş ve Bu Sisteme Genel Bakış 

 

145 

atanabilir.22 Yalnızca dava vekili değil aynı zamanda bir vasi (genellikle 
ebeveynler) ya da okul öğretmeni vs. de görevli olabilir. Ancak ceza da-
valarında olduğu gibi mahkeme tarafından atanan bir görevli söz konu-
su değildir. Sonuçta Çocuk Bölümü’ndeki çocuklara yeterince dava süre-
ci güvencesi verilmemektedir,23 oysa Çocuk Bölümü belli bir noktaya 
kadar kendi rızasıyla çocuklara haklar tanımıştır. Yakın zamanlı teamül 
hukukunda çocuklar için dava süreci hakları giderek daha fazla vurgu-
lanmaktayken, Çocuk Bölümü çocuk suçlular tarafından tehdit edilen 
kamu güvenliğine dikkat çekmektedir. 

Çocuk Bölümü’nün çocuğun yasaya aykırı davranışlarda bulundu-
ğuna inanmak için bir sebebi olması gerekmektedir. Eğer bir duruşma-
nın olanaksız ya da uygunsuz olduğunu düşünüyorsa, Çocuk Bölümü 
duruşmayı reddetme kararı vermekle yetkilidir.24 Eğer uygunsuz bir yol 
olduğunu düşünüyorsa Çocuk Bölümü davanın görülmeyeceğini karar-
laştırabilir.25 Duruşmalar şefkatli ve sıcak bir ortamda yürütülecek26 ve 
kamuya kapalı olacaktır.27 

2. Ceza Davaları 

Kural olarak, Ceza Muhakemesi Kanunu çocuk şüphelinin yaka-
lanmasında, gözaltına alınmasında ve tutuklanmasında uygulanır.28 Ço-
cuk, yetişkin bir şüpheli gibi gözaltı merkezi ya da polis hücresinde tutu-
labilir. Sınırlar bir yetişkin vakasıyla aynıdır. Ancak Çocuk Kanunu’nda 
çocukların tutuklanmasından mümkün olduğunca kaçınmak için bir 
takım özel kurallar vardır. 

“Kaçınılmaz durumlar” olmadığı müddetçe savcı yargıçtan tutuk-
lama merkezi ya da polis hücresine konulmasını isteyemez.29 Özel du-
rumlar olmadığı müddetçe çocuk şüpheli onlarla irtibatta olmayacağı 

                                                      
22 Juvenile Law art. 17. 
23 Bkz. J.S. Choi, RESEARCH ON PROTECTİVE MEASURES İN THE JUVENİLE LAW, 1996, pp. 

17 (in Korean); D.H. Yun, A Critical View on the revised Juvenile Law, in GYONGWON 

LAW REVİEW Vol. 4 No.1 (2007), p. 263 (in Korean). 
24 Juvenile Law art. 19. 
25 Juvenile Law art. 20. 
26 Juvenile Law art. 24 I. 
27 Juvenile Law art. 24 II. 
28 Juvenile Law art. 48. 
29 Juvenile Law art. 55 I. 
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şekilde diğer şüpheli ya da davalılarla aynı ortamda tutulmamalıdır.30 
Bu çocuk adalet sisteminin en temel ilkelerinden biri olan çocukların ayrı 
tutulmasına bir örnektir. 

Bir çocuk davası savcıya ceza mahkemesinde görülmesi üzere geri 
gönderilebilir.31 Transferin ardından yeniden bir ceza davası halini alır. 
Çocuk bundan sonra şüpheli ya da davalı olarak gözaltı merkezi ya da 
polis hücresinde tutulabilir. Bu durumda Ceza Muhakemesi Kanu-
nu’nda konulmuş sınırlar uygulanır. 

C. “Çocuk davalarında” Koruyucu Tedbirler 

Eğer duruşmanın sonucunda aşağıda sıralanan yedi (a-g) tedbir uy-
gun bulunursa, Çocuk Bölümü bu yönde karar vermelidir.32 Eğer Çocuk 
Bölümü sorumlu çocuğa karşı koruyucu tedbirlerin alınmaması gerekti-
ğine karar verirse kararını bu yönde bildirmelidir.33 Çocuk Bölümü ben-
zer biçimde sorumlunun 20 yaşında ya da daha büyük olduğu34 veya 
idam ya da hapisle cezalandırılabilir bir suç işlemiş olduğu35 duruşma 
sırasında ortaya çıkarsa savcıya gönderebilir. Eğer bu durumlardan hiç 
biri söz konusu değilse, Çocuk Bölümü sorumlu üzerine koruyucu ön-
lemler alma kararı vermelidir ki böyle bir karar temyize gidebilir.36 

Koruyucu tedbirler “suçlu çocukların kişiliksel ve çevresel uyumu-
nun iyileştirilmesini” hedeflemelidir.37 Koruyucu önlemler aşağıda gö-
rüldüğü üzere yedi sınıfa ayrılır: 

(a) No. 1: Çocuk Bölümü çocuğu bir vasinin ya da vasi yerine geçe-
cek kişinin nezaretine verebilir.38 

(b) No. 2: Çocuk Bölümü çocuğu denetim memurunun kısa dönem 
gözetimine verebilir. 
                                                      
30 Juvenile Law art. 55 II. 
31 Juvenile Law art. 7, 51. 
32 Juvenile Law art. 32. 
33 Juvenile Law art. 29. 
34 Juvenile Law art. 7 II. 
35 Juvenile Law art. 7 I. 
36 Juvenile Law art. 43. 
37 Juvenile Law art. 1. 
38 Çocuk Kanunu madde 2’ye gore hukukta kullanıldığı anlamıyla “vasi” kelimesi 

çocuğu nezaretinde tutmak ve eğitmekle ya da bizzat çocuğa nezaret etmekle ka-
nunen yükümlü kişidir. 
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(c) No. 3: Çocuk Bölümü çocuğu denetim memurunun gözetimine 
verebilir. 

(d) No. 4: Sorumlu çocuk Refah Kanunu uyarınca bir çocuk esirgeme 
kurumu ya da benzeri kurumların nezaretine verilebilir. 

(e) No. 5: Sorumlu çocuk hastane ya da diğer sanatoryumlara yatırı-
labilir. 

(f) No. 6: Çocuk kısa dönem için çocuk eğitim okuluna gönderilebilir. 

(g) No. 7: Çocuk, çocuk eğitim okuluna gönderilebilir. 

Yukarıdaki (a) ve (c) şıklarında betimlenen koruyucu tedbirler aynı 
anda birbirine paralel olarak uygulanabilir.39 Bunun yanında (b) ve (c) 
şıkları ise denetim memurunun “Kamu Hizmet Düzeni” ya da “Eğitimsel 
Talimat Düzeni”ne ilişkin önlemleri uygulaması şartıyla ilave edilebilir.40 

Kamu hizmet düzeninin başarısını ölçerken bunun çocuk eğitim 
okuluna bir alternatif olarak mı algılandığı yoksa hapis kurumları olarak 
mı algılandığı ve de mükerrer suçları azaltıp azaltmadığı sorulmalıdır. 
Deneysel çalışmalar pozitif yöndedir. Kamu hizmet düzeni hayli başarılı 
gözükmektedir. Ancak çalışma ve gözetim seviyelerinin onu “yumuşak 
bir karar” haline getirmediğinden emin olmak gerekir. 

Çocuk eğitim okulları ıslah amacıyla buraya gönderilmiş kişileri ba-
rındırır. Islah eğitimi; eğitim, mesleki eğitim ve rehberlik, kendini kontrol 
etmelerini ve toplum içinde normal bir yaşam sürmelerini sağlayacak bir 
eğitimden oluşur. Çocuk eğitim okulları aşağıdaki beş sınıfa ayrılmıştır: 
(a) eğitim tesisleri, (b) mesleki eğitim tesisleri, (c) bireşimsel çocuk eğitim 
okulları, (d) özel çocuk eğitim okulları, ve (e) kız eğitim okulları. Aynı 
kurum içindeki öğrenciler yaş, cezai eğilimleri, fiziki ve akli engelleri te-
melinde ayrıştırılır. Bu kurumlardaki çocuklar ilerlemeleri ve kat ettikleri 
aşamayı yansıtacak şekilde aşağıdan yukarı sınıflara ayrılır. Çocuk eğitim 
okullarında tutulma süreci çocuk 23 yaşına gelene kadar devam eder.41 
İyileştirici tedavinin amacına ulaştığı ya da iyi bir karnesi olan çocuk daha 
erken salınabilir. Denetimli Serbestlik ve Tamamlayıcı Tedavi Kanununun 
24. madde I bendi uyarınca kurumdan erken çıkışlar “bölgesel denetim 
komisyonunun” kararındadır. Çocuk 23 yaşına ya da iyileştirici eğitimin 
amaçlarına ulaştığında çocuk eğitim okulunun görevlisi Adalet Vekili’nin 
                                                      
39 Juvenile Law art. 32 II. 
40 Juvenile Law art. 32 III. 
41 Juvenile Training School Law art. 43. 
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izniyle kurumdan salıverme kararı verebilir.42 Eğer çocuğun eğitim karne-
si hayli iyiyse, gözetmen bizzat denetim komisyonuna başvurabilir.43 Er-
ken salıverme nihai kararı bölgesel denetim komisyonuna aittir. Erken 
salınan çocuklar denetimli serbestliğe tabi tutulur. 

D. “Çocuk Davalarında” Çocuklar için Cezai Tedbirler 

Kural olarak, çocuk suçluların ceza davalarında Ceza ve Ceza Mu-
hakemesi Kanunları uygulanmaktadır. Ancak Çocuk Kanunu’nda kimi 
özel kurallar vardır. Eğer özel şartlar sağlanıyorsa suç işlemiş çocuklara 
ceza tedbirleri uygulanması olasıdır. 

İdam cezası ya da müebbet hapisle cezalandırılan suçlar işledikle-
rinde 18 yaşında olan çocuklar yalnızca 15 yıl hapis cezası alabilir.44 Eğer 
çocuğa verilecek ceza iki yıldan fazla hapis ise mahkemenin yasada be-
lirtilen asgari ve azami süreleri arasında bir süreye karar vermesi gere-
kir. Belirsiz süreli ceza beş yıldan az on yıldan fazla olamaz.45 Eğer ceza-
nın ifası askıya alındıysa, belirsiz süreli ceza verilemez.46 Asgari süreleri 
doldurmuş çocuklar geçici salıverme komisyonlarının takdiriyle salına-
bilirler.47 Çocuk olarak hapse mahkum edilmiş kişiler, çocuk olmayarak 
mahkum edilmiş olanlar ile karşılaştırıldığında, daha kolay koşullu salı-
verilir. Kesin bir sürenin üçte birini ya da müebbet hapsin on yılını ta-
mamlamış olarak şartlı tahliyesi düşünülen yetişkin suçluların aksine,48 
çocuk suçlular (a) müebbet hapsin 5 yılı, (b) Çocuk Kanununun 59. mad-
desi uyarınca verilmiş kesin süreli cezanın 3 yılı ve asgari belirsiz süreli 
hapsin üçte birini tamamladıktan sonra şartlı tahliyeye hak kazanır.49 
Çocukken işledikleri suçlar için cezalandırılmış kişilere de farklı muame-
le uygulanır: Cezanın uygulanma sürecini doldurmuş ya da affa uğramış 
olsalar dahi hiç ceza almamış gibi muamele edilirler.50 Çocuklar para 

                                                      
42 Juvenile Law art. 43 I, II. 
43 Juvenile Law art. 44. 
44 Juvenile Law art. 59. 
45 Juvenile Law art. 60 I. 
46 Juvenile Law art. 60 III. 
47 Juvenile Law art. 65. Kore’de kullanılan yasal terminolojide koşullu salıverme ve 

kefaletle serbest bırakma arasında bir fark yoktur. 
48 Penal Code art. 72 I. 
49 Juvenile Law art. 65. 
50 Juvenile Law art. 67. 
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cezası ödeme ihmali sebebiyle zorunlu çalışmaya tabi tutulmazlar.51 Ço-
cuklar genel amaçlı bir hapishanenin ayrı bölümlerinde ya da özel ha-
pishanelerde tutulabilir; bu sınırlamalar 23 yaşına ulaşana kadarki mah-
kumlar için geçerlidir.52 

E. Koşullu Salıverme Ofisinin Koruyucu Denetimi 

Çocuk adalet sistemi uyarınca aşağıdaki kategorilere giren kişiler 
“koruyucu denetime” tabi tutulabilir: 

(a) Çocuk davalarında Çocuk Kanunu’nun 32. maddesi 1, 2 ve 3. 
bentleri uyarınca koruyucu önlemlere (“koşullu salıverme denetimi”) 
tabi tutulmuş çocuklar. 

(b) Ceza davalarında cezanın askıya alınması ya da uygulanması 
için koruyucu denetime tabi tutulmuş çocuklar. 

(c) Çocuk eğitim okullarından denetimli salıverilmiş çocuklar. 

(d) Hapishanelerden denetimli salıverilmiş çocuklar. 

Burada (a) ve (b) maddelerinde betimlenen durumlar hapishanede 
kalma durumunu içermemektedir; yani çocuklar yalnızca başlangıçta 
koruyucu gözetime konu olmaktadır. Fakat (c) ve (d) maddelerinde, 
çocuklar hapsedilip ya da gözaltında tutulup salıverildikten sonra koru-
yucu denetime tabi tutulmaktadır; bu koşullu salıvermeye benzetilebilir. 
Ancak özünde, bu iki kategori arasında koruyucu denetimin özünde bir 
değişiklik yoktur; yani Kore’de kullanılan yasal terminoloji arasında 
koşullu ve kefaletle salıverme arasında bir fark yoktur. 

Koruyucu gözetim uygulamanın sorumluluğu gözetim ofislerine 
verilmiştir; gözetim, rehberlik ve iyileştirme yardımları profesyonel ve 
gönüllü gözaltı memurlarınca verilmektedir. Koruyucu gözetim söz ko-
nusu çocuğa gelecek davranışlarından sorumlu olacağı şekilde rehberlik 
ve yardım etmekten oluşmaktadır. 

III. Problemler ve Bakış Açısı 

Çocuk adalet sistemi üzerine eleştirilerin çoğunluğu ideal muamele 
ile mevcut bürokratik sistemin kurumsallaşmış uygulamaları arasındaki 
farklara vurgu yapmaktadır. Diğer eleştiriler de çocuk adalet sisteminin 

                                                      
51 Juvenile Law art. 62. 
52 Juvenile Law art. 63. 
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çocuk suçlarının önlenmesindeki yetersizliğine işaret etmektedir. Bu 
eleştiriler çok çeşitli reform önerilerini de beraberinde getirmiştir. Bana 
göre, yukarıdaki 2 eleştirinin üstesinden gelebilmek için şu altı değişikli-
ğin yapılması gerekmektedir: (1) yargı genişliğinin azaltılması, (2) çocuk-
ların yargı süreci haklarının arttırılması, (3) savcının ve mahkemenin 
Çocuk Bölümü’nün takdir yetkisinin azaltılması, (4) somut yaptırımların 
daha fazla kullanılması, (5) topluma kazandırma ve (6) işbirlikçi toplum 
programının geliştirilmesi. 

(1) Yargı genişliğinin azaltılması 

Çocuk adaletinin yasal kapsamı altında kalan çok değişik sorunlar 
yerine yalnızca kanuna uymayanlarla ilgilenmesi gerektiği savunulmuş-
tur. Mahkeme hem “çocuk suçlular” hem de “kanuna uymayan çocuk-
lar” ve “potansiyel suçlu çocuklardan” sorumludur. Son ikisi muhteme-
len diğer kamu hizmeti kurumları tarafından daha rahatlıkla çözülebile-
cek sosyal sorunlardır.53 Çoğunlukla mahkeme önüne gelen henüz suç 
işlememiş çocuk, akranları ve toplum tarafından “potansiyel suçlu” ola-
rak görüldüğü bir etiketleme sürecinin mağduru olmaktadır.54 Dahası, 
potansiyel suçlu çocukların yasal tanımlaması fazla soyut ve şahsi yargı-
lara açıktır. 

(2) Çocukların yargı süreci haklarının arttırılması 

Çocuk Mahkemesi’nde yargılanan bir çocuk davalı, yetişkin bir dava-
lıya sağlananla aynı hak ve korumalara sahip midir? Çocuk Mahkeme-
si’nin resmi olmayan prosedürler uygulaması gerektiği, dava vekili bu-
lunmaması gerektiği, savcı ve yargıçların çocuğun iyiliğini gözetmek üzere 
geniş takdir hakkıyla donatılması gerektiği yönündeki eski düşüncelerden 
sıyrılmanın zamanı gelmiştir. Cezai süreçte çocukların da yetişkinlerle aynı 

                                                      
53 Bkz. K.D. Kim, Problems and Reform in the Juvenile Law, in JUVENİLE DELİNQUENCY 

REVİEW 1985, p. 10, 12 (in Korean); J.G. Shin, The Practice of the Treatment of Pre-
offense Juveniles and Their Guidance, in JUVENİLE DELİNQUENCY REVİEW 1987, p. 166 
(in Korean); Y.R. Kim, A Consideration on the revised Juvenile Law, in JUVENİLE DE-

LİNQUENCY REVİEW 1989, p. 237 (in Korean); H.W. Won, Comparison of German and 
Korean Juvenile Delinquency, in KOREAN CRİMİNOLOGİCAL REVİEW Vol. 8 No. 2 
(Summer 1997), p. 267 (in Korean); D.H. Yun, A Critical View on the revised Juvenile 
Law, in GYONGWON LAW REVİEW Vol. 4 No.1 (2007), p. 263 (in Korean). 

54 Bkz. Y.H. Lee, TEXTBOOK ON CORRECTİON, 1995, p. 289 (in Korean); Y.G. Oh & B.G. 
Choi, RESEARCH ON THE REFORM MEASURE OF THE PROCEEDİNGS OF JUVENİLE CASE, 
1995, pp. 62 (in Korean). 
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güvencelere sahip olması gerektiği kabul edilmelidir.55 Çocuk suçlulara 
ilişkin Kore kanunları yargı süreci hakkını sağlayabilmesi için 1988’de revi-
ze edilmişse de, yalnızca suç bildirgesi ve kendi kendini suçlama tamamıy-
la tanınmıştır.56 Japonya’da çocuk suçlu davalarında temel yargı süreci 
hakları 1983 Yüksek Mahkeme kararında negatif yönde yanıtlanmıştır.57 
Birleşik Devletlerdeyse aksine 1967 tarihli Gault kararından bu yana yargı 
süreci haklarının genişletilmesi yönünde ciddi değişimler yapılmıştır.58 

(3) Takdir yetkisinin azaltılması 

Özellikle Kore’de savcı ve çocuk mahkemesi yargıcının problemli 
bir çocuğun muamelesinde “devleti ebeveyn olarak kullanma” yönünde 
geniş bir takdir yetkisi vardır; ancak günümüzde bu yetkiyi azaltmak 
için baskılar artmaktadır.59 Çocuk mahkemesinde yargı süreci haklarının 
uygulanmaya başlamasıyla bu yönde oldukça fazla aşama kat edilecek-
tir. Bu bağlamda, çocuk suçlulara ilişkin kanunların daha somut olmaları 
için revize edilmeleri gerekecektir. 
                                                      
55 Bkz. J.S. Choi, RESEARCH ON PROTECTİVE MEASURES İN THE JUVENİLE LAW, 1996, pp. 

17 (in Korean); H.W. Won, Comparison of German and Korean Juvenile Delinquency, 
in KOREAN CRİMİNOLOGİCAL REVİEW Vol. 8 No. 2 (Summer 1997), p. 257 (in Ko-
rean); D.H. Yun, A Critical View on the revised Juvenile Law, in GYONGWON LAW RE-

VİEW Vol. 4 No.1 (2007), p. 263 (in Korean). 
56 Juvenile Law art. 10. 
57 Supreme Court Judgement, October 26, 1983, 37 KEİSHU 1260, 1094 HANREİ JİHO 16. 

Bununla birlikte yargıç Dando ve Nakamura’nın ortaya koydukları paralel mahi-
yetteki düşünceye göre, aile mahkemesi, savunma kapsamında görgü tanıklarıyla 
yüzleşme ve çapraz sorgu hakkı tanımayarak takdir yetkisini kötüye kullanmış ol-
du. Yargıç Dando, Yüksek Mahkemenin, çocuk mahkemelerinin yargılama sürecine 
ilişkin prensipleri duruşmalarda tatbik ettiklerinden Yüksek Mahkemenin pozisyo-
nu gereği emin olması gerektiğine atıfta bulundu. Bu dava ve görüşler hakkında 
bkz. T. Saito, RESEARCH ON THE JUVENİLE LAW, 1997, pp. 17 (in Japanese). 

58 Yüksek mahkeme, Gault ve ondan önce Kent v. United States (1966) davasında, 
yargılama sürecinde çocukların sahip oldukları hak alanını genişletti. Burada 
ABD Yüksek Mahkemesi, çocuk suçluluların masrafların bildirimi, danışma, yüz-
leşme ve çarpraz sorgu, kendini suçlandırmama hakkına sahip olduklarına hük-
metti. Bu davaları takiben Winship (1970) kararında, çocukların, işledikleri ve bir 
yetişkin bakımından suç kabul edilebilecek fiilerinden dolayı çocuk suçlu olarak 
kabul edilebilmeleri için “makul şüphenin ötesinde” bir kanıt bulunması gerekti-
ğine hükmetti. In re Gault, 387 U.S. 9 (1967); Kent v. United States, 383 U.S. 541 
(1966); In re Winship, 397 U.S. 358 (1970). 

59 Japonya’da da durum benzerdir. Bkz. T. Saito, RESEARCH ON THE JUVENİLE LAW, 
1997 (in Japanese). 
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(4) Somut yaptırımların daha fazla kullanılması 

Günümüzde, belki de artan suç oranları ve tedavi edici yöntemlerin 
yetersizliğinin etkisiyle, karar mercileri ciddi suçlar işlemiş çocukların 
ceza çekmesini sağlamaya çalışmaktadırlar. Ancak, çocuk vakalarında 
daha somut yaptırımların kullanılması gerekmektedir. Kore’deki geçmiş 
deneyimlere dayanarak kamu hizmeti kararı ile eğitim kararının çocuk-
lar için kullanışlı ve yararlı yaptırımlar olduğu görülmüştür. 

(5) Topluma kazandırma 

Kore’de çocuk suçluları aileleri ya da sosyal yardım kurumlarında 
tutmaya yönelik bir eğilim mevcuttur. Şartlı tahliye ve ıslah kurumu 
dışındaki kurumlara başvuruların artışı savunulmuştur.60 Bu değişimler 
yasaya uymayanların hapisle tedavi edilmediği inancına dayalıdır. Mo-
dern ceza biliminin tüm tedavi hedefleri göz önüne alındığında, “iyileş-
tirme” tutukluluk, cezalandırma ve otoriteye boyun eğme koşullarının 
bulunduğu kurumlar çevresinde yapılmaya devam etmektedir.61 Ne bir 
çocuğun kendine duyduğu saygı veya toplumsal değerleri kabul etme 
olasılığı böyle bir atmosferde pek düzeltilebilir ne de çocuk eve döndü-
ğünde toplum daha iyi korunmuş olur. 

(6) İşbirlikçi toplum programının geliştirilmesi 

Savcılık, ebeveynler, devlet ve sivil kurumlar gibi çocuk problemle-
riyle ilgili kuruluşların etkin işbirliğiyle bir çocuk koruma programı 
oluşturmak idealdir. İşbirliği olmaksızın kurumların kendi çabalarıyla 
çocuk suçlulara karşı geliştirdikleri yaklaşımlar istenilen hedeflere ulaş-
tıramamıştır. Bu program düzenleyici faaliyetler, sivil gözetim, önleyici 
ve yönlendirici eğitim ve çocuk refahının denetlenmesinin çocuk suçlu-
lara karşı kapsayıcı ve etkin bir karşı önlem olduğu inancıyla yapılabilir. 
Kore savcılığının başlattığı “Güvenli Okullar Hareketi” suç önleyici ted-
birler alınmasında başarılı bir örnek olmuştur. Bu hareket sayesinde çö-
zülen vakaların yüzdesi yavaş ancak düzenli bir düşüş göstermektedir.62 

                                                      
60 Bkz. H.W. Won, Comparison of German and Korean Juvenile Delinquency, in KOREAN 

CRİMİNOLOGİCAL REVİEW Vol. 8 No. 2 (Summer 1997), p. 267 (in Korean). 
61 Bkz. J.S. Choi, RESEARCH ON PROTECTİVE MEASURES İN THE JUVENİLE LAW, 1996, pp. 1 

(in Korean). 
62 Bkz. Supreme Public Prosecutor’s Office, THE INİTİATİVE FOR SAFE SCHOOLS, 1998, 

pp. 23. 



On the Issue of the Crime Committed by and 
Against Juveniles in Georgia 

Prof. Dr. Edisher Putkaradze 
 

For Georgia as for any other country, it is very important to support 
its future generation. Children (Juvenile) are our next day, future, con-
tinuation of our existence. Therefore, our future life, I mean the whole 
mankind depends on future generation_ children (juveniles). If we want 
to have better future, we should do much more for children’s welfare, for 
their development. They are vital part of the society, state. Therefore, we 
have to influence them in a good way. 

Political, cultural, economic and other circumstances have a great in-
fluence on the development of an young generation. Such a small coun-
try, with a small amount of the population should take much care of its 
future. Every child is our future, even if he/she is an offender. 

It would have been nice if we could bring them up in a way never to 
commit the crime, as a successful young people, but unfortunately, it is 
not always possible and some of them become criminals in their child-
hood. However, the reasons for that can be different. But the child (juve-
nile) offender is also our future. Therefore, she/he needs to be supported 
and taken care of likewise a non-criminal child, who has more chances in 
his/her life to be successful than offender child. 

It is necessary to bring up the child (juvenile) criminal from the be-
ginning and make her/him a valuable member of the community. Legal 
bodies should do it together with the community. They have to manage! 

It is desirable for the community not to have child (juvenile) offend-
ers, but if they have (and they exist in all states, with difference only in 
quantity) they must be treated only in accordance with the legislation, at 
the same time, tryng to make them descent citizens and worthy members 
of the community. 
                                                      
 Georgia, Tbilisi 
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Therefore, it is necessary to have a good legislature, honest and 
competent professionals that are responsible for juvenile justice and for 
the application of legislative norms against juvenile offenders. 

As I have already mentioned above, in all countries the children are 
a part of the community where they are born and grown up. Therefore, 
they adopt positives and negatives of the society in different volume. As 
Georgian saying goes: ‘The child is a mirror of the family’. The child re-
flects the family and community where she lives. 

Sometimes, the adult members of the community (family) commit 
the crime against the child, encouraging them to become criminals. 

For different reasons, the children frequently commit the actions 
that are considered to be the crime by the state legislature and become 
criminals. Therefore, when we talk about juvenile justice and the crimes 
committed by them, or about the reasons for the crime committed, we 
should also get interested in the crimes committed against them, which 
could have encouraged the juveniles to become the criminals. 

In my opinion, together with the crimes committed by the juveniles, 
it would be appropriate to investigate the crimes committed against the 
juveniles. 

Why Juveniles commit crimes? To find the answer to this question is 
difficult and at the same time, it is very easy, considering the circum-
stances. Though, this can’t eliminate the crime committed by them. 
However, it can be of a real assistance to decrease the amount of juvenile 
delinquency. 

In national legislations and international legal acts of the majority of 
the countries and states, as a rule, the maximum age of the juvenile is 18. 
To such international legislative acts belong: UN Universal Declaration 
on Human Rights (1948); International Pact on Civil and Political Rights 
(1966), International Convention on the Rights of the Child (1989); UN 
international standard rules on Juvenile Justice Realization that is known 
as UN Pekin Rules (1985); 

Georgia has joined all the above mentioned international legislative 
acts. The statutes stipulated in them, dealing with the crimes committed 
by the juvenile was immediately reflected in the Georgian legislation on 
criminal proceedings, and certainly it was reflected in a new Criminal 
Procedure Code of Georgia. 
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UN Convention on the Rights of the Child has been in force in 
Georgia since April 21, 1994. 

For the purpose of the present convention the child is any human 
being, under the age of 18 unless national law of some country sets the 
legal age for adulthood younger (Convention on the Rights of the Child). 

The fact that the person is the juvenile does not mean that the law 
does not protect his/her interests and rights or does not impose on 
him/her the criminal liability in case of committing different crimes. 

Article 37, paragraph a, b, c, d of this convention stipulate: no child 
can be subjected to torture, cruel, inhuman or degrading treatment or 
punishment, illegal detention or imprisonment. Neither death penalty 
nor life sentence that means to stay in prison for the whole life can be 
sentenced for the crimes committed by the juvenile below 18. No inmate 
child should be kept with the adults, if it is not considered to be neces-
sary for his/her best interests. Inmate child should have the rights to get 
legal or other type of assistance. 

Within the framework of Juvenile Justice Reform, Ministry of Justice 
of Georgia closely cooperates with the United Nations International 
Children's Emergency (UNICEF). 

The United Nations International Children's Emergency (UNICEF) 
Committee periodically evaluates Georgia’s progress in this direction. 

Close cooperation between Georgia and UNICEF started in 1993 and 
has been successfully going on till now. During this time UNICEF sup-
ported Georgian government in all its initiatives and actively worked on 
the programs that were aimed at protecting and strengthening children’s 
rights for better and healthy life and development. 

The United Nations International Children's Emergency (UNICEF) 
is a leading international organization that supports the countries in 
creation of the environment where the principal rights and freedom of 
the juveniles will be thoroughly protected and realized. UNICEF strives 
to support juvenile’s better life and eliminate poverty, discrimination 
and violence. To achieve the goals set above, UNICEF is supported by 
the UN convention on the Rights of the Child (1989) and other corre-
sponding international Acts. 

Nowadays UNICEF actively works for protecting the rights of Juve-
niles in 190 countries worldwide. It has a great influence on the states 
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and encourages them to protect children’s appropriate development and 
welfare. 

II 

Some Statistic Data on the Number of Juveniles (children) among 
the Population of Georgia 

 

Population 

The population of Georgia for January 1, 2012 was 4497600. Chil-
dren of the age 0-14 _ 761 100 People, and among them juveniles of the
age 15-19_ 303 600. Total number of the juveniles of the age 0-19 was 1 
064700 people, which is 23, 6 % of the general population. 

The table given below gives us the interesting data on the popula-
tion of Georgia. It describes main demographic data years 2005-2013. 

 
 

Main demographic data 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Number of population for January 1, 
2012 

(thousand people) 
4 321.5 4 401.3 4 394.7 4 382.1 4 385.4 4 436.4 4 469.2 4 497.6 4 483.8 

Among them: 

In cities (thousand) 2 257.5 2 310.4 2 308.9 2 303.8 2 309.1 2 350.5 2 371.3 2 391.7 2 387.0 

In villages (thousand) 2 064.0 2 090.9 2 085.8 2 078.3 2 076.3 2 085.9 2 097.9 2 105.9 2 096.8 

The number of live-born 46 512 47 795 49 287 56 565 63 377 62 585 58 014 57 031  

Number of deceased  40 721 42 255 41 178 43 011 46 625 47 864 49 818 49 348  

Among them 

Dead before the age of 1 916 753 656 959 945 701 703 715  

Natural growth rate 5 791 5 540 8 109 13 554 16 752 14 721 8 196 7 683  

Dead-born 739 712 632 660 484 653 563 664  

Number of marriages  18 012 21 845 24 891 31 414 31 752 34 675 30 863 30 412  
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Number of divorces  1 928 2 060 2 325 3 189 4 030 4 726 5 850 7 136  

Life expectancy from birth 74.0 74.2 75.1 74.2 73.6 74.4 74.5 74.7  

Main demographic data (coefficients) 

birthrate (on 1000 people) 10.7 10.9 11.2 12.9 14.4 14.1 12.9 11.7  

death rate (on 1000 people) 9.3 9.6 9.4 9.8 10.6 10.7 11.1 11.2  

Death rate up to the age of 1 (On 1000 
live-born) 19.7 15.8 13.3 17.0 14.9 11.2 12.1 14.5  

Natural growth rate (on 1000 people) 1.3 1.3 1.8 3.1 3.8 3.3 1.8 0.5  

Dead born  15.6 14.7 12.7 11.5 7.6 10.3 9.6 13.2  

Marriages (on 1000 people) 4.1 5.0 5.7 7.2 7.2 7.8 6.9 6.2  

divorce (on 1000 people) 0.4 0.5 0.5 0.7 0.9 1.1 1.3 0.9  

http://www.geostat.ge/?action=page&p_id=601&lang=geo 

 

III 

What should be done to prevent juvenile delinquency and make 
them law-abiding citizens? 

To my mind, the state plays a significant role in tackling this issue. It 
is the state who must work on prevention activities and measures to-
gether with community, family, school, church and non-governmental 
organizations. 

Children must be diverted from the system of justice as much as 
possible. Imprisonment should be used as a marginal measure. 

However, since 2003, after the Revolution of Roses, the number of 
convicted children has been increasing over 100 per cent due to the 
county policy of zero tolerance that covered the whole system of Geor-
gian Justice. Later on, the program of juvenile diversion was launched in 
Georgia together with other alternatives of conviction and imprison-
ment. 

The government made the first steps towards raising the qualifica-
tion of judges, prosecutors and lawyers especially of those working on 
the cases of a juvenile crime. 

In 2008 the committee expressed concern about the fact that criminal 
prosecution was realized against more and more children and they were 
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subjected to imprisonment sentence and punishments; there were no 
courts working on juvenile crime cases; there were no efficient mecha-
nisms that would set the imprisonment as the marginal measure of pun-
ishment and for as short a time as possible; disproportionality in heavi-
ness of the crime committed and the sentence length was of frequent 
occurrence. There were no programs alternative to criminal prosecution 
of crime and imprisonment. Preliminary imprisonment was extremely 
long. During this period visitors were limited; Conditions in the places of 
imprisonment were heavy; there were no social reintegration programs 
for juvenile lawbreakers’ physical and psychological rehabilitation. 

Georgian government made up the strategic plan for juvenile justice 
for the years 2009-2013 that gives direction to the reform carried out in 
this sector. Absolutely new approach was introduced into the peniten-
tiary system towards juvenile law breakers. Introduction of the individ-
ual plans for juvenile lawbreakers serving the sentence was one among 
them. These are the individual plans that support their rehabilitations 
and reintegration into the society. Juvenile law-breakers’ living and 
teaching rooms were rehabilitated and reequipped. New imprisonment 
code was introduced that gives the juvenile inmates the rights for educa-
tion, useful work and relaxation. Probation agency recruited and re-
trained the officers working on the juvenile issues for all offices in the 
country. 

Ministry of Justice and Ministry of Correction and Legal Assistance 
of Georgia admitted the necessity of the application of legal activities as 
the marginal measures and piloted national mechanism of diversion 
from justice system in 6 big cities of Georgia for those juveniles, who 
committed less heavy crimes. The application of the diversion scheme 
will probably decrease the number of the convicted juveniles in 33 %. 

The UN and the government of Netherlands render financial and 
technical assistance to Georgian government in realization of the juvenile 
justice reform. 

The number of the convicted children reached the high point _1166 
people in 2008. However, this number has been significantly decreased 
since then. During last few years only 500-600 juvenile offenders were 
serving suspended sentence. Application of the individual plans towards 
juveniles conflicting with law became more and more frequent in peni-
tentiary system as well as in probation. Penitentiary and probation insti-
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tutions offer the services of a psychologist and a social worker. Today 
penitentiary institutions of the country employ 20 social workers, 5 psy-
chologists, who received the special trainings. The progress achieved 
while reform realization, made it possible to put special emphasis on 
juveniles’ diversion from justice system and crime ‘prevention’. It means 
providing the corresponding assistance and service to the juveniles to 
prevent their conflicts with law. 

Statistics on Juvenile Delinquency by Articles 

Based on report No. 27824, March 12, 2013 of Ministry of Justice of 
Georgia 

Article 177 (theft offenses) - 115 cases; 

Article 2381 (Carrying the cold steel by the person under 21, or by 
the person having the criminal record and /or by the person imposed 
administrative fees for drug consumption -65 cases. 

Article 120 (light intentional damage to heath)-7cases 

Article 125 (beating) - 4 cases 

Article 187 (material damage or demolition) and Article 188 (mate-
rial damage or demolition due to negligence) - 6 cases; 

Article 239 (hooliganism) -3 cases 

Article 186 (sell or buy things knowing beforehand that it was ob-
tained criminally) -2 cases; 

Article 276 (violation of transport exploitation, traffic and safety 
rules) - 2 cases; 

Article 284 (hacking computer information) – 2 cases; 

Article 178 (Robbery) - 3 cases; 

Article 373 (illegal preparation, purchase or keeping of drugs, their 
analogues or precursors for the personal usage, or their application 
without doctor’s prescription)_2 cases. 

Article 236 (illegal purchase, keeping, carrying, production, ship-
ping sending or selling of weapon, ammunition, explosive materials or 
facilities) - 2 cases. 

Article 180 (fraud) - 1 case; 

By regions 
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Tbilisi -138; 

Adjara- 20; 

Kvemo kartkli -20; 

Western Georgia- 13; 

Inner Kartli- 21; 

Samegrelo- 2; 

By age 

14years old -55 juveniles 

15 years old - 51 juveniles 

16 years old - 56 juveniles 

17 years old - 52 juveniles 

Criminal Justice Statistics 

 2003 2004 2005* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Total Number of Recorded 
Crime  

17397 24856 43266 62283 54746 44644 35949 34739 32263 

Of which: 

Heavy Crime 10326 17833 24320 29249 13158 13028 11093 9987 9017 

Juvenile Crime 617 557 755 997 674 759 595 543 333 

 

http://www.geostat.ge/?action=page&p_id=601&lang=geo 

 
years total number of the 

convicts 
number of juvenile 

convicts 
% 

1990 7 481 499 6.7 

1991  492  

1992 3 730 335 9.0 

1993 X X  

1994 8 283 X  

1995 7 094 455 6.4 

1996 X 491  

1997 7 646 357 4.7 
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1998 6 998 357 5.1 

1999 7 973 383 4.8 

2000 8 284 388 4.7 

2001 8 897 525 5.9 

2002 8 579 497 5.8 

2003 8110 459 5.7 

2004 9 071 598 6.6 

2005 9 168 475 5.2 

2006 13 607 1 002 7.3 

2007 21 170 1 060 5.0 

2008 20 804 1 166 6.2 

2009 18.354 803 4.4 

2010 19 940 883 4.4 

2011 18 153 669 3.7 

2012 10 922 475 4.3 

 

IV 

From legal and normative viewpoint, criminal procedure on the 
crimes committed by the juveniles is presented in an absolutely new way 
in a new Criminal Procedure Code. It offers an absolutely new approach 
and better suits the modern international normative requirements for the 
procedure of the cases under this category. 

As we can see, Georgian legislation considers the rights of the juve-
niles and protects them. So do the non-governmental organizations. 
They do their utmost for protection of their best interests and for their 
integration into the society. For example: Institute for Democracy, Reha-
bilitation Center as well as Public Defender’s staff. 

Chapter XXVIII of the new Criminal Procedure Code of Georgia (ar-
ticles 315-324) envisages the procedure on the cases of the crimes com-
mitted by the juveniles {see Criminal Procedure Code of Georgia}. 

In 2010 the amendment has been made to Code of Criminal Pro-
ceedings. (For example the age of 12 was raised to the age of 14 and etc.). 

The decrease of offender’s age to 12 in Georgia was a negative event 
and caused the experts’ criticism. 
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According to the report №27824, March 12, 2013 of Ministry of Jus-
tice, the data on diversion and mediation are the following: 

1. Juvenile diversion and mediation program works in 35 cities; 

2. Total number of diverted juveniles is 214. Mediation was carried 
out in 73 cases. 

3. Among diverted juveniles 22 are female and 192 _male; 

Among 214 diverted juveniles 57 have committed heavy crimes 
(group theft) and 157 less heavy crimes; 
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Classification of the Juveniles by Gender, Age and Punishment 
Measures 

Gender of the convicts 

Male -95%; 

Female-5%; 

 
The Age of the Convicts 

Age of 14-15 -30%; 

Age of 16-17 -70%; 
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Work and Education of Convicts 

Do not work, do not study-52%; 

Work, study -48% 

 
Convict’s Condition while Committing the Crime 

Sobriety and other condition-97, 45 %; 

State of alcoholic intoxication -1, 5 %; 

Drug intoxication -1, 05 %; 
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The number of people committing the crime 

Individually -76 %; 

Participation or in group- 24 %; 

 
Punishment Measures 

Suspended sentence -61%; 

Imprisonment -28, 4 %; 

Other sentence-11, 6 %; 

 
 

http://www.supremecourt.ge/ 

http://statistic.supremecourt.ge/module/ 
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(Court Statistics by years) 

Total number of Juvenile Convicts 

By Criminal Code of Georgia, article 82, the types of the sentences 
for juvenile offenders are the following: 

a) penalty; 

b) Deprivation of rights for actions; 

c) Labor useful for the community; 

d) Correctional work; 

e) Imprisonment; 

f) Taken out (20.06.2003); 

g) Imprisonment for the definite period of time; 

{see Criminal Code of Georgia} 

 
Imprisonment 

By Criminal Code of Georgia, article 88, ‘the imprisonment sentence 
duration for 14-16 year old juveniles will be decreased in 1/3. However, 
the final sentence duration must not exceed 10 years. 

The imprisonment sentence time for 16-18 year old juveniles will be 
decreased in ¼. 

However the final sentence must not exceed 15 years.’ {see Criminal 
Code of Georgia } 
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Corrective Labor 

By Criminal code of Georgia, article 86, ‘the juvenile is set the cor-
rectional work from 2 month to 2 year time period’. 

{see Criminal Code of Georgia } 

 
Suspended Sentence 

 
Execution of the sentence was postponed 
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Other sentences 

 
It is also interesting to observe statistic data by years (2003-2011). By 

gender, age, sentence types and by other approved criteria. For example: 

Boy: 

 
girl 
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Age of 14-15 

  
Age of 16-17 

 
Do not work or study 
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The crime is committed in condition of alcoholic intoxication 

 
The crime is committed in the condition of drug intoxication 

 
The crime is committed in a group 
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Dynamics of Juvenile Convicts by the Types of the Crimes 

(Statistic data of the years 2005-2011) 

Theft 

 
Robbery 

 
Mugging 
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Fraud 

 
Intentional homicide 

 
Intentional damage of health 
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Rape 

 
Hooliganism 

 
The crimes connected with narcomania 
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Other crimes 

 
The number of Juvenile Convicts by Crime Types 2011 

(We indicate year 2011 because the material on this issue is inacces-
sible for the perion of 2012 2013. It has not been published yet on the 
website of Supreme Court of Georgia). 

Theft -54%; 
Other crime-22%; 
Hooliganism -6%; 
Intentional Homicide - 4%; 
Robbery -4, 03%; 
Mugging -3, 43%; 
Crime connected with narcomania - 2, 54%; 
Intentional damage of health - 1, 94%; 
Fraud -1, 8%; 
Rape-0, 14%; 
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http://statistic.supremecourt.ge/module/ 

V 

By Criminal Code of Georgia, article 90, ‘the juvenile, who commit-
ted less heavy offense for the first time, can be discharged from criminal 
liability, if the court considers that his/her correction is necessary by the 
application of compulsory measures of educational influence’ 

{see Criminal Code of Georgia }. 

Criminal Code of George, article 91 describes the types of compul-
sory measures of the educational influence. They are: 

a) Warning; 

b) Supervision of probation; 

c) Impose refund for damage caused 

d) Behavior limitation 

e) Placement in special correctional or correctional treatment institu-
tion; 

{see Criminal Code of Georgia }. 

Within the diversion program, 35 children has been successfully di-
verted from the criminal liability. Social workers of Probation Bureaus 
help juveniles to define diversion conditions. After the fulfillment of the 
conditions set and negotiated, Juvenile’s case is closed. Considering the 
fact the majority of juvenile penetrators commit crimes against property, 
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this program is an important step to support those juveniles who made 
mistakes, to divert them from conviction and criminal records for the 
whole life. 

About 500 professional judges, prosecutors and lawyers have been 
retrained on the issues of the juvenile justice. The number of condition-
ally early discharged juvenile penetrators from penitentiary institutions 
was quite low (Only 4 Juvenile penetrators were discharged in 2008). 
However, the situation has been improved: The new Council for Juve-
niles’ Conditional Early Discharge during the 5 months of its work (from 
November 2010 to March 2011) discharged 8 juvenile offenders. 

Juvenile convicts may participate in the Unified National Exams. 
Penitentiary institution opened the enamel studio where convicts can 
study enamel art technical skills. The institution offers different sport 
courses. 

By Criminal Code of Georgia, the age for the Juvenile’s criminal li-
ability is 14. 14-16 year old juvenile can’t be sentenced to more than 10 
years of imprisonment and maximum sentence for 16-18 year old juve-
niles is 15 years. The heaviest sentence is the imprisonment for definite 
period. 

http://www.justice.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=655 

Juvenile correctional instituion was built in 2002. In 2008 it was 
renovated and reached the European standards. The institution opened 
the school for secondary education. Juvenile convicts may participate in 
the Unified National Exams. Penitentiary institution opened the enamel 
studio where convicts can study enamel art technical skills. The institu-
tion offers different sport courses. It must be mentioned that Juvenile 
institutions reached the euro standards. They have school, psycho-
rehabilitation and professional retraining programs, they learn technical 
skills. There are playgrounds, library, computer and English language 
courses. As we have already mentioned, juvenile convicts can participate 
in the Unified National Exams. As it became known through TV, some of 
them even have become students and etc. Yes! The state does support 
them and it must be so in the democratic country. 

http://chvenertnivart.wordpress.com/2011/02/26/342/ 
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VI 

The strategy of the Juvenile Justice Reform in Georgia aims at crea-
tion of such a system that will prevent juvenile delinquency and support 
appropriate rehabilitation and reintegration of the juveniles conflicting 
with criminal law regulations. 

It is noteworthy, that until 2009 juvenile justice strategy has not ex-
isted in Georgia that would have supported the protection of the rights 
for the juveniles, conflicting with law, meeting their needs within the 
system of criminal law justice. In 2009 The Criminal Justice Reform Inter-
Agency Coordination Council worked out the strategy for juvenile jus-
tice, and in 2011 _ renovated strategy. The constituent parts of the above 
mentioned strategy are the amendments on this issue to the new Crimi-
nal Procedure Code. 

Considering ‘Pekin recommendations’ a new Criminal Procedure 
Code of Georgia sets some peculiarities of court discussion on the cases 
of the criminal offences committed by the juveniles. By Juvenile Justice 
and ‘Pekin rules’ the juvenile committing a criminal offence, as a juvenile 
defendant is provided compulsory defense. 

On the cases under the category mentioned above, juvenile defen-
dant’s compulsory defense is set by the corresponding norms of a new 
Criminal Procedure Code. 

Despite the progress achieved, t is necessary to further institutional-
ize the reform and focus our attention on prevention, diversion and 
other measures that can be used as the alternatives for criminal prosecu-
tion and imprisonment. 

The following measures are to be taken: 

• Prepare qualified specialist in all spheres of juvenile justice with 
the special emphasis on professional institutions, government and aca-
demic citrcles. 

• Monitor and support further institutionalization of the reforms in 
penitentiary system. 

• Strengthen the reforms in the probation sphere and support all the 
probation bureaos to have professionals specially retrained on the issues 
of juvenile crime; all big probation bureaos should have social workers 
and psychologists. 
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•Set up the special active community services for protection of the 
rights of the children. 

• Introduce the programs of mediation and and rehabilitation pro-
grams within the framework of diversion mechanism 

• Work out all encompassing prevention strategy that will involve 
Ministry of Labor, Health and Social Affairs, Ministry of Education, Min-
istry of Sport and Youth affairs of Georgia in covering that broad area of 
issues that concerns the juveniles under risk. 

In juvenile justice policy the attention must be focused on preven-
tion strategy that will support all juveniles’ successful socialization and 
integration especially with the help of family, community, group of 
peers, schools, professional education and job 

VII 

Criminal Law of Georgia envisages the crime against the juvenile. For 
example, XXIV chapter of Georgian Criminal Code is devoted to the crime 
against the family and juveniles. This chapter describes the contents of 
crimes against the child (juvenile), such as: involvement of the juvenile in 
anti-community actions (article 171), illegal deal against the juvenile for 
the purpose of adopting the child (article 172), selecting the pregnant 
women beforehand for the purpose of child adoption and creation of the 
possibilities for taking them abroad for delivery, or support such kind of 
child adoption (article 172-1), violate the rules for child adoption (article 
173), change of the child (article 174), revealing the secret of child adoption 
(article 175), obstinately avoiding the alimony payment (article 176) . 

Different highly qualified articles from various chapters of Georgian 
Criminal Code consider committing different type of crime against a 
juvenile or a young child aggravating circumstances. For example, such 
aggravating circumstances are foreseen in Georgian Criminal Code, arti-
cle 109, part 2, sub paragraph ‘b’, intentional homicide of the juvenile or 
helpless. Fortunately, the court statistics on this paragraph is very poor. 
Similarly qualified paragraph is the intentional heavy damage to health 
(Georgian Criminal Code, Article 117, part 5, ‘b’), Infect somebody with 
AIDS (Georgian Criminal Code, article 131, part 4, subparagraph,b”), 
rape article 137, part 3, ‘d’ and part 5 foresees the rape of the juvenile 
below 14) and etc. In the chapter on Human rights and freedom_ XXIII, 
the separate articles are devoted to trafficking with the juvenile _ several 
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caseas are known. Other articles from Criminal Code could also be cited 
that foresees similar circumstances. 

Fortunately, the statistics of these crimes are poor (for the detailed 
information on these issues, please see Georgian Criminal Code, 1999, 
last edition, Tbilisi, 2013). 

*** 

As we have mentioned above, the juveniles mainly commit eco-
nomic crime, in particular, the crimes against the property. 

There are few exceptions, but the majority of juveniles commit the 
crimes for benefit and mercenary motives. This mercenary motive rules 
over the adult offenders as well, when they act against children. Cer-
tainly, there are the crimes committed for different motives but the ma-
jority of the crimes with the usage of the juveniles or against them are 
connected with material and economic benefit. For example, change of 
the child for mercenary motives, or juvenile’s involvement in anti-
community activities, juvenile trafficking and etc. 

It would be interesting to carry out the criminal and criminological 
characterization of the crimes committed by or against the juvenile, to 
find out their reasons. This would support the decrease of the number of 
crimes committed against and/or by the juveniles. 

We should be honest and say that their thorough elimination is im-
possible! 

The crime existed, exists and will exist with the mankind! 

However, we do not have rights to stop fighting against the crime, 
neither representatives of justice, nor the members of community. 

Today, the fight against the crime committed by and against juve-
niles is very actual. It is also important to share the experience of differ-
ent countries in fight against these crimes, considering the specificity of 
the problem existing in each country. 

Such international congresses, symposiums gives the best opportu-
nity to their participants to share the problems and achievements of their 
countries in fighting the crimes committed by and against juveniles. 

We, scientists not always have such a brilliant opportunity to meet 
each other in such a representative way (scales) and discuss such an im-
portant issue. 
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Such activities are the best forms for these purposes. 

I’d like to thank once more the organizers of this great event for in-
viting us here. 

I wish all the participants fruitful work!!! 

Thank you for attention! 
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Gelecek nesilleri desteklemek, diğer bütün ülkeler gibi, Gürcistan 
için de oldukça önemlidir. Çocuklar bizim bir sonraki günümüz, gelece-
ğimiz ve varlığımızın devam ettiricisidirler. Bu sebeple bizim gelecek 
hayatımız, yani bütün insanlık, gelecek nesillerin çocuklarına dayanmak-
tadır. Daha iyi bir gelecek istiyorsak, çocukların refahı ve gelişmeleri için 
daha çok şey yapmalıyız. Çocuklar, toplumun ve devletin hayati parça-
sını oluştururlar. Bu nedenle onları iyi şekilde etkilememiz gerekir. 

Politik, kültürel, ekonomik ve diğer koşullar bir genç neslin gelişimi 
üzerinde büyük etkiye sahiptir. Küçük nüfusa sahip, küçük bir ülke de 
geleceği ile daha fazla ilgilenmelidir. Her çocuk bizim geleceğimizdir- 
bir suçlu olsa bile. 

Çocukları, asla suç işlemeyecek, başarılı genç insanlar olarak yetiş-
tirmek şüphesiz daha iyi olurdu ancak maalesef bu her zaman mümkün 
olmamakta ve bazı çocuklar da çocukluklarında suçlu hale gelmektedir-
ler. Bununla birlikte, bunun sebepleri farklı olabilmektedir. Ancak çocuk 
suçlular da bizim geleceğimizdir. Bu nedenle desteklenmeleri ve suçlu 
bir çocuğa oranla başarılı olmak için daha çok şansı olan normal çocuk-
larla aynı şekilde ilgilenilmeleri gerekmektedir. 

Çocuk suçluları en başından beri yetiştirmek ve onları toplumun 
değerli bireyleri haline getirmek gereklidir. Hukuk kurumları (organla-
rı), bunu toplumla birlikte yapmalıdır. Bunu başarmaları gereklidir! 

Toplumlarda çocuk suçluların olmaması arzu edilen şeydir, ancak 
varsa (ve her ülkede yalnızca sayısı değişmekle birlikte vardır) onlara 
                                                      
 Gürcistan, Tiflis Devlet Üniversitesi 
 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı 
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yasaya uygun olarak davranılması ve aynı zamanda onları düzgün va-
tandaşlar ve toplumun değerli üyeleri haline getirmeye çalışmak gerekir. 

Bu nedenle iyi bir yasa koyucuya, çocuk adaletinden ve çocuk suçlu-
lara karşı başvurulacak yasal normlardan sorumlu olan dürüst ve ehil 
uzmanlara sahip olmak gereklidir. 

Yukarıda da bahsettiğim gibi, tüm ülkelerde çocuklar, doğup büyü-
dükleri toplumun bir parçasıdır. Bu nedenle toplumun iyi ve kötü yanla-
rını farklı şekilde hayata geçirirler. Bir Gürcü deyişi şöyle der: “Çocuk 
ailenin aynasıdır”. Çocuk ailesini ve yaşadığı toplumu yansıtır. 

Bazen toplumun (ailenin) yetişkin üyeleri çocuğa karşı suç işler ve 
çocukları suçlu olmaya teşvik ederler. 

Çocuklar, farklı nedenlerden ötürü, sıklıkla yasa koyucunun suç 
olarak addettiği fiilleri işlerler ve suçlu hale gelirler. Bu nedenle, çocuk 
adaletinden ve çocuklar tarafından işlenen suçlardan ya da işlenen suçla-
rın nedenlerinden bahsederken, onlara karşı işlenip, çocukları suçlu ol-
maya teşvik edebilecek olan suçları da dikkate almamız gerekir. 

Kanaatimce, çocuklar tarafından işlenen suçlarla birlikte, çocuklara 
karşı işlenen suçları da birlikte soruşturmak daha uygun olacaktır. 

Çocuklar neden suç işler? Bu soruya cevap vermek zor olmakla bir-
likte, şartları da göz önüne aldığımızda, aynı zamanda oldukça kolaydır. 
Fakat bu, çocuklar tarafından işlenen suçları ortadan kaldırmaya yetmez. 
Yine de bu, çocuk suçluluğunun azaltılmasında gerçek bir yardım sağla-
yabilir. 

Ülkelerin ve devletlerin büyük bir çoğunluğunun ulusal yasalarında 
ve uluslararası yasal belgelerde, kural olarak, bir birey en fazla on sekiz 
yaşına kadar çocuk sayılabilir. Bunun gibi uluslararası yasal belgeler: 
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi (1948), Medeni 
ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme (1966), Çocuk Haklarına 
Dair Sözleşme (1989), Pekin Kuralları olarak da bilinen Birleşmiş Millet-
ler Çocuk Ceza Adaleti Sisteminin Uygulanması Hakkında Asgarî Stan-
dart Kurallar (1985). 

Gürcistan bu uluslararası yasal belgelerin tümüne katılmıştır. Bu 
belgelerde, çocuklar tarafından işlenen suçlarla ilgili olarak şart koşulan 
hükümler vakit kaybetmeksizin ceza kovuşturmasına dair Gürcistan 
yasalarına yansıtılmış ve elbette yeni Gürcistan Ceza Muhakemesi Ka-
nunu’na da yansıtılmıştır. 
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BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme 21 Nisan 1994’ten itibaren Gür-
cistan’da yürürlüktedir. 

Bu sözleşmeye göre, (bazı) ülkeler ulusal hukuklarında erginlik yaşını daha 
genç olarak belirlemediği sürece, çocuk on sekiz yaşın altındaki herhangi bir 
kişidir (Çocuk Haklarına Dair Sözleşme). 

Bir bireyin çocuk olması durumu, hukukun onun menfaatlerini ve hakları-
nı korumadığı anlamına ve farklı suçlar işlemesi durumunda ona cezai sorumlu-
luk yüklenmeyeceği anlamına gelmemektedir. 

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin 37. maddesinin a, b, c ve d bentleri, 
hiçbir çocuğun işkenceye, zalimane, insanlık dışı veya aşağılayıcı muameleye ya 
da cezalandırmaya tabi tutulamayacağını, yasadışı olarak gözaltına alınamaya-
cağını veya özgürlüğünden yoksun bırakılamayacağını hüküm altına almakta-
dır. On sekiz yaşından küçük çocuklara işledikleri suçlar nedeniyle idam 
cezası verilemeyeceği gibi, salıverilme koşulu bulunmayan ömür boyu 
hapis cezası da verilemeyecektir. Özgürlüğünden yoksun olan hiçbir 
çocuk, kendi yüksek yararı (the best interest of the child) aksini gerek-
tirmedikçe, yetişkinlerle birlikte tutulmayacaktır. Özgürlüğünden yok-
sun bırakılan her çocuk, yasal veya uygun olan diğer yardımlardan ya-
rarlanma hakkına da sahip olacaktır. 

Çocuk Adaleti Reformu çerçevesinde, Gürcistan Adalet Bakanlığı, 
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile yakın işbirliği 
içinde çalışmaktadır. 

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Komitesi dü-
zenli olarak Gürcistan’ın bu yöndeki ilerlemelerini değerlendirmektedir. 

Gürcistan ve UNICEF arasındaki yakın işbirliği 1993 yılında başlamış-
tır ve şu ana kadar da başarılı bir şekilde yürütülmektedir. Bu süreç bo-
yunca UNICEF, Gürcistan Hükümetini tüm girişimlerinde desteklemiş ve 
daha iyi ve sağlıklı bir yaşam ve gelişme için çocuk haklarını korumayı ve 
güçlendirmeyi amaçlayan programlara aktif olarak katılmıştır. 

UNICEF, çocukların asli haklarının ve özgürlüklerinin tamamıyla 
gerçekleştirilip korunduğu bir ortamın yaratılmasında ülkeleri destekle-
yen öncü bir uluslararası örgüttür. UNICEF çocukların daha iyi bir haya-
ta sahip olması ve yoksulluk, ayrımcılık ve şiddetin ortadan kaldırılma-
sını destekleme çabasındadır. Bahsedilen bu amaçları gerçekleştirmek 
için UNICEF, BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme (1989) ve diğer benzer 
uluslararası anlaşmalarla desteklenmektedir. 
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UNICEF günümüzde çocukların haklarını korumak için dünya üze-
rinde 190 ülkede aktif olarak çalışmaktadır. Ülkeler üzerinde büyük bir 
etkisi olmakta, çocukların gelişimini ve refahını korumak için ülkeleri de 
teşvik etmektedir. 

II 

 

 

Gürcistan Nüfusundaki Çocuk Sayısına İlişkin Bazı İstatistiksel 
Veriler 

Nüfus 

1 Ocak 2012 tarihiyle Gürcistan’ın nüfusu 4.497.600’dür. 0-14 yaş 
arası çocuklar 761.100 kişi iken, 15-19 arası çocuklar ise 303.600 kişidir. 0-
19 yaş arası çocukların toplam sayısı 1.064.700’dür, ki bu da toplam nü-
fusun %23,6’sını oluşturmaktadır. 

Aşağıdaki tablo Gürcistan’ın nüfusu hakkında ilginç veriler göster-
mektedir. 2005-2013 yılları arasındaki ana demografik verileri içermek-
tedir. 

 

 

Başlıca Demografik Veriler 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 Ocak 2012 tarihiyle Nüfus 
Sayısı 

(bin kişi) 

4 
321.5

4 
401.3

4 
394.7 

4 
382.1

4 
385.4

4 
436.4

4 
469.2

4 
497.6 

4 
483.8 

Bunlar arasında: 

Şehirlerde (bin) 2 
257.5

2 
310.4

2 
308.9 

2 
303.8

2 
309.1

2 
350.5

2 
371.3

2 
391.7 

2 
387.0 

Köylerde (bin) 2 
064.0

2 
090.9

2 
085.8 

2 
078.3

2 
076.3

2 
085.9

2 
097.9

 2 
105.9 

2 
096.8 

Yaşayanların (canlı doğanların) 
sayısı 

46 
512

47 
795

49 
287 

56 
565

63 
377

62 
585

58 
014

57 
031   

Ölenlerin sayısı 40 
721

42 
255

41 
178 

43 
011

46 
625

47 
864

49 
818

49 
348   

Bunlar arasında: 
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1 yaşından önce ölenler 916 753 656 959 945 701 703 715   

Doğal büyüme hızı 5 791 5 540 8 109 13 
554

16 
752

14 
721 8 196 7 683   

Ölü doğanlar 739 712 632 660 484 653 563 664   

Evliliklerin sayısı 18 
012

21 
845

24 
891 

31 
414

31 
752

34 
675

30 
863

30 
412   

Boşanmaların sayısı 1 928 2 060 2 325 3 189 4 030 4 726 5 850 7 136   

Doğumdan itibaren ortalama 
ömür süresi 74.0 74.2 75.1 74.2 73.6 74.4 74.5 74.7   

Başlıca demografik veriler (katsayılar) 

Doğum oranı (1000 kişi içinde) 10.7 10.9 11.2 12.9 14.4 14.1 12.9 11.7   

Ölüm oranı (1000 kişi içinde) 9.3 9.6 9.4 9.8 10.6 10.7 11.1 11.2   

1 yaşına kadar ölüm oranı 
(1000 canlı doğan içinde) 19.7 15.8 13.3 17.0 14.9 11.2 12.1 14.5   

Doğal büyüme hızı (1000 kişi 
içinde) 1.3 1.3 1.8 3.1 3.8 3.3 1.8 0.5   

Ölü doğanlar 15.6 14.7 12.7 11.5 7.6 10.3 9.6 13.2   

Evlilikler (1000 kişi içinde) 4.1 5.0 5.7 7.2 7.2 7.8 6.9 6.2   

Boşanmalar (1000 kişi içinde) 0.4 0.5 0.5 0.7 0.9 1.1 1.3 0.9    
 

III 

Çocuk suçluluğunun önlenmesi ve çocukları yasalara uyan vatan-
daşlar haline getirmek için ne yapılması gerekir? 

Kanaatimce, bu meselenin çözümünde Devlet önemli bir rol oyna-
maktadır. Toplum, aile, okul, kilise ve sivil toplum örgütleriyle birlikte 
önleyici aktiviteler ve önlemler hakkında çalışması gereken Devlet’tir. 

Çocuklar mümkün olduğunca adalet sisteminden ayrık tutulmalı-
dırlar. Hapis cezası olağandışı bir önlem olarak kullanılmalıdır. 

Ancak 2003’ten itibaren, Güller Devrimi’nden sonra, hükümlü ço-
cukların sayısı Gürcistan Adalet Sistemine hâkim olan sıfır tolerans poli-
tikası ile birlikte %100’ün üzerinde artış göstermiştir. Devamında, çocuk-
ların ayrık tutulması programı, mahkûmiyet ve hapis cezasının diğer 
alternatifleriyle birlikte Gürcistan’da başlatılmıştır. 
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Hükümet bu kapsamda ilk adımları, özellikle çocuk suçları üzerinde 
çalışan hâkimlerin, savcıların ve avukatların yeterliliklerini (kalitelerini) 
artırmak üzere gerçekleştirmiştir. 

Komite 2008 yılında, giderek daha çok çocuk hakkında ceza kovuş-
turması gerçekleştirilmesi ve çocukların mahkûmiyet kararına ve cezala-
ra tabi tutulması; çocuk suçları üzerine çalışan mahkemelerin olmaması; 
hapis cezasını olağandışı ceza önlemi ve mümkün olduğunca kısa süreli 
olarak düzenleyecek etkili mekanizmaların olmaması; işlenen suçların 
ağırlığıyla orantısızlık ve yaygın vakalarda mahkûmiyet süresinin uzun-
luğu konuları hakkında endişelerini dile getirmiştir. Suçların ve mah-
kûmiyetin kovuşturulmasına alternatif olarak bir program bulunmamak-
taydı. İlk olarak mahkûmiyet süresi fazlasıyla uzundu. Bu süreç boyunca 
ziyaretçiler sınırlıydı; hapishane şartları oldukça ağırdı; çocuk suçluların 
fiziksel ve psikolojik rehabilitasyonları için sosyal bütünleşme program-
ları yoktu. 

Gürcistan Hükümeti, 2009-2013 yılları için çocuk adaleti konusunda 
yürütülen reforma yönlendirmelerde bulunacak stratejik plan hazırla-
mıştır. Çocuk suçlulara karşı hapishane sistemine yepyeni bir yaklaşım 
sunulmuştur. Çocuk suçlulara ilişkin bireysel planların tanıtımında, ha-
pis cezası çekmek de bunlardan biri olarak düzenlenmişti. Bunlar, çocuk-
ların rehabilitasyonunu ve toplumla yeniden bütünleşmelerini sağlaya-
cak bireysel planlardır. Çocuk suçluların yaşadıkları ve eğitim gördükle-
ri odalar iyileştirilmiş ve yeniden donatılmıştır. Özgürlüğünden yoksun 
bırakılan çocuklara eğitim, faydalı iş ve istirahat haklarını veren yeni 
mahkûmiyet yasaları uygulamaya konulmuştur. Denetimli serbestlik 
kurum (ları) oluşturulmuş ve ülke çapında tüm dairelerde çocuk mesele-
leri üzerinde çalışan görevliler yeniden eğitilmiştir. 

Gürcistan Adalet Bakanlığı, Islah ve Adli Yardım Bakanlığı olağan-
dışı önlemler gibi yasal aktivitelere başvurunun gerekliliğini kabul etmiş 
ve daha hafif cezalar işleyen çocuklar için Gürcistan’ın altı büyük şeh-
rinde, adalet sisteminden ayrık tutma ulusal sistemi için pilot uygulama 
yapmıştır. Ayrık tutma projesine başvurular, muhtemelen çocuk hüküm-
lülerin sayısını % 33 oranında azaltacaktır. 

Gürcistan Hükümeti’nin Çocuk Adaleti Reformu’nu gerçekleştirme-
sini, Birleşmiş Milletler ve Hollanda Hükümeti’nin mali ve teknik yar-
dımları sağlamıştır. 
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Çocuk hükümlülerin sayısı 1166 kişiyle 2008 yılında en üst seviyeye 
ulaşmıştır. Bununla birlikte, bu sayı o zamandan beri önemli derecede 
azalmaktadır. Geçtiğimiz birkaç yıl süresince yalnızca 500-600 çocuk 
suçlu tecil edilmiş cezalarını çekmektedir. Yasalarla çatışan çocuklara 
karşı bireysel planlara başvurulması, denetimli serbestlikte olduğu kadar 
hapishane sisteminde de gittikçe daha çok yaygınlaşmaktadır. Hapisha-
ne ve denetimli serbestlik kuruluşları psikolog ve sosyal hizmet uzmanı 
hizmetleri sunmaktadır. Bugün ülkenin hapishane kuruluşları özel ola-
rak eğitilmiş 20 sosyal hizmet uzmanı, 5 psikolog barındırmaktadır. Re-
form gerçekleştirilirken çocukların adalet sisteminden ayrık tutulması ve 
suçun “önlenmesi” üzerinde durulması sonucu bu ilerleme (ler) kayd 
edilmiştir. Bu, çocukların yasalara aykırı davranmasını önlemek için 
uygun yardım ve hizmetlerin sağlanması anlamına gelmektedir. 

Maddelere Göre Çocuk Suçlarının İstatistikleri 

Gürcistan Adalet Bakanlığı’nın 12 Mart 2013 tarihli, 27824 numa-
ralı raporuna dayanılarak. 

Madde 177: hırsızlık suçları - 115 dava 

Madde 2381: bıçak ya da süngü taşınması, 21 yaşından küçük kişi ta-
rafından veya sabıka kaydı olan kişi tarafından ve/veya uyuşturucu kul-
lanımı sebebiyle idari para cezası verilen kişi tarafından – 65 dava 

Madde 120: hafif kastla sağlığa zarar vermek - 7 dava 

Madde 125: dövmek - 4 dava 

Madde 187: maddi zarar veya tahrip ve Madde 188 maddi zarar ve-
ya taksirle tahrip – 6 dava 

Madde 239: holiganlık – 3 dava 

Madde 186: önceden suçtan elde edildiği bilinen eşyaları satmak ya 
da almak – 2 dava 

Madde 276: ulaşım işletmelerinin, trafik ve güvenlik kurallarının ih-
lali – 2 dava 

Madde 284: bilgisayar korsanlığı yoluyla bilgilere ulaşma – 2 dava 

Madde 178: yağma – 3 dava 

Madde 373: Uyuşturucu, benzerleri ya da öncüllerinin kişisel kulla-
nım için yasadışı hazırlanması, satın alınması veya saklanması veya dok-
tor reçetesi olmadan uygulanması – 2 dava 
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Madde 236: Silah, cephane, patlayıcı maddeler veya tesisatların ya-
sadışı satın alınması, saklanması, taşınması, üretimi, sevk edilmesi, gön-
derilmesi veya satılması – 2 dava 

Madde 180: dolandırıcılık – 1 dava 

Bölgelere Göre 

Tiflis - 138; 

Acaristan - 20; 

Aşağı Kartli - 20; 

Batı Gürcistan - 13; 

İç Kartli - 21; 

Megrelya - 2; 

Yaşa Göre 

14 yaşında - 55 çocuk 

15 yaşında - 51 çocuk 

16 yaşında - 56 çocuk 

17 yaşında - 52 çocuk 

Ceza Yargılaması İstatistikleri 

 2003 2004 2005* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Kayıtlı suçla-
rın toplam 
sayısı 

17397 24856 43266 62283 54746 44644 35949 34739 32263 

Bunlardan: 

Ağır Suçlar 10326 17833 24320 29249 13158 13028 11093 9987 9017 

Çocuk Suçla-
rı 617 557 755 997 674 759 595 543 333 

http://www.geostat.ge/?action=page&p_id=601&lang=geo 
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Yıllar 

 

 

Toplam mahkûm sayısı 

 

Çocuk mahkûm sayısı 

 

% 

1990 7 481 499 6.7 

1991  492  

1992 3 730 335 9.0 

1993 X X  

1994 8 283 X  

1995 7 094 455 6.4 

1996 X 491  

1997 7 646 357 4.7 

1998 6 998 357 5.1 

1999 7 973 383 4.8 

2000 8 284 388 4.7 

2001 8 897 525 5.9 

2002 8 579 497 5.8 

2003 8110 459 5.7 

2004 9 071 598 6.6 

2005 9 168 475 5.2 

2006 13 607 1 002 7.3 

2007 21 170 1 060 5.0 

2008 20 804 1 166 6.2 

2009 18.354 803 4.4 

2010 19 940 883 4.4 

2011 18 153 669 3.7 

2012 10 922 475 4.3 
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IV 

Yasal ve normatif açıdan bakıldığında, çocuklar tarafından işlenen 
suçlarda ceza yargılaması, yeni Ceza Muhakemesi Kanunu’nda tama-
mıyla yeni bir formatta düzenlenmiştir. Kanun, tamamen yeni bir yakla-
şım sunmaktadır ve bu kategoriye ait davalarda izlenmesi gereken yargı-
lama usulünü, modern uluslararası normlarla uyumlaştırmaktadır. 

Görüldüğü üzere, Gürcistan mevzuatı çocukların haklarını dikkate 
almakta ve onları korumaktadır. Sivil toplum örgütleri de aynı şekilde 
davranmaktadır. Çocukların menfaatlerinin korunması ve toplumla bü-
tünleşmeleri için ellerinden gelen çabayı göstermektedirler. Örnek ver-
mek gerekirse: Demokrasi Enstitüsü, Rehabilitasyon Merkezi ve ayrıca 
Kamu Avukatı Dairesi çalışanları. 

Yeni Gürcistan Ceza Muhakemesi Kanunu’nun XXVIII. bölümü 
(madde 315-324 arası) çocuklar tarafından işlenen suçlarda yargılama 
usulünü öngörmektedir. {Gürcistan Ceza Muhakemesi Kanunu’na bakınız}. 

2010 yılında Cezai Kovuşturma Kanunu’nda değişiklik yapılmıştır. 
(Örneğin 12 yaş sınırı 14’e yükseltilmiştir vb.) 

Gürcistan’da faillik yaşının on dörde çıkarılması olumsuz bir olaydı 
ve uzmanların eleştirisine yol açmıştı. 

Adalet Bakanlığı’nın 12 Mart 2013 tarihli, 27824 numaralı raporuna 
göre ayrık tutma ve arabuluculuk verileri aşağıdaki gibidir: 

1. Çocukları ayrık tutma ve arabuluculuk programı 35 şehirde uy-
gulanmaktadır; 

Ayrık tutulan çocukların toplam sayısı 214’tür. Arabuluculuk 73 da-
vada gerçekleştirilmiştir. 

2. Ayrık tutulan çocuklardan 22’si kadın, 192’si ise erkektir; 

Ayrık tutulan 214 çocuktan 57’si ağır suçlar işlemiş (grup halinde 
hırsızlık) ve 157’si daha hafif suçlar işlemiştir. 
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Çocukların Cinsiyet, Yaş ve Ceza Ölçülerine Göre Sınıflandırıl-
ması 

Mahkûmların cinsiyeti 

Erkek- % 95; 

Kadın - % 5; 

 
Mahkûmların Yaşı 

14-15 Yaşlarında Olanlar - % 30; 

16-17 Yaşlarında Olanlar - % 70; 
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Mahkûmların İş ve Eğitim Oranı 

Çalışmayanlar, okumayanlar - % 52; 

Çalışanlar, okuyanlar - % 48; 

 
Mahkûmların Suç İşleme Anındaki Durumu 

Ayık ve diğer durumda - % 97,45; 

Sarhoşluk durumu - % 1,5; 

Uyuşturucu madde etkisi altında olma - % 1,05; 
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Suçu işleyen kişilerin sayısı 

Bireysel olarak - % 76; 

İştirak ya da grup halinde - % 24; 

 
Cezai Önlemler 

Tecil edilmiş ceza - % 61; 

Hapis cezası - % 28,4; 

Diğer cezalar - % 11,6; 

 
 

http://www.supremecourt.ge/ 

http://statistic.supremecourt.ge/module/ 
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(Yıllara göre Mahkeme İstatistikleri) 

Çocuk Hükümlülerin Toplam Sayısı 

Gürcistan Ceza Kanunu madde 82’ye göre çocuk suçlular için öngö-
rülen cezalar aşağıdaki gibidir: 

a) Para cezası; 

b) Haklardan yoksunluk; 

c) Toplum için faydalı işlerde çalışma; 

d) Islah edici iş; 

e) Hapis cezası; 

f) (20. 06.2003)’te kaldırılmıştır. 

g) Belirli bir dönem için hapis cezası; 

{Gürcistan Ceza Kanunu’na bakınız}. 

 
Hapis Cezası 

Gürcistan Ceza Kanunu madde 88’e göre, “14-16 yaşlarındaki ço-
cuklar için hapis süresi 1/3 indirilecektir. Bununla birlikte, nihai mah-
kûmiyet süresi 10 yılı aşamaz. 

16-18 yaşlarındaki çocuklar için hapis süresi 1/4 indirilecektir. Bu-
nunla birlikte, nihai mahkûmiyet süresi 15 yılı aşamaz.” {Gürcistan Ceza 
Kanunu’na bakınız} 
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Islah Edici İş 

Gürcistan Ceza Kanunu madde 86’ya göre “Çocuk 2 aydan 2 yıla 
kadar bir süreç için ıslah edici işe yerleştirilebilir.” 

{Gürcistan Ceza Kanunu’na bakınız } 
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Tecil Edilmiş Ceza 

 
Tecil Edilmiş Cezanın İnfazı 

 
Diğer Cezalar 
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(2003-2011) yıllarının istatistiki verilerini gözlemlemek de ilginçtir. 
Cinsiyete, yaşa, ceza tiplerine ve diğer uygun bulunmuş kriterlere göre. 
Örnek olarak: 

Erkek Çocuk: 

 
Kız Çocuk: 
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14-15 Yaşlarında Olanlar: 

 
16-17 Yaşlarında Olanlar: 

 
Çalışmayan veya okumayanlar: 
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Sarhoşluk halinde işlenen suçlar: 

 
Uyuşturucu madde etkisi altında işlenen suçlar: 
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Grup halinde işlenen suçlar: 

 
Suç Tiplerine Göre Çocuk Hükümlülerin Dinamikleri 

(2005-2011 yıllarına dair istatistiki veri) 

Hırsızlık: 

 
Yağma: 
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Kapkaççılık: 

 
Dolandırıcılık: 

 
Kasten Adam Öldürme: 
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Sağlığa Kasten Zarar Verme: 

 
Tecavüz: 

 
Holiganlık: 
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Uyuşturucu bağımlılığı ile bağlantılı suçlar: 

 
Diğer suçlar: 

 
Suç Tiplerine Göre Çocuk Mahkûmların 2011 Yılındaki Sayısı 

(2011 yılını göstermemizin sebebi, bu konu hakkındaki 2012-2013 yı-
lına dair malzemelere ulaşılamamasıdır. Gürcistan Yüksek Mahkeme-
si’nın sitesinde henüz yayınlanmamıştır.) 

Hırsızlık - % 54; 

Diğer Suçlar - % 22; 

Holiganlık - % 6; 

Kasten Adam Öldürme - % 4; 

Yağma - % 4,03; 

Kapkaççılık - % 3,43; 
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Uyuşturucu bağımlılığı ile bağlantılı suçlar - % 2,54; 

Sağlığa kasten zarar vermek - % 1,94; 

Dolandırıcılık - % 1,8; 

Tecavüz - % 0,14; 

 
http://statistic.supremecourt.ge/module/ 

V 

Gürcistan Ceza Kanunu madde 90’a göre “ilk kez daha hafif bir suç 
işleyen çocuk, eğer mahkeme çocuğun ıslahının eğitici etkinin zorunlu 
önlemlerine başvurulması yoluyla gerekli olduğu görüşünde ise, cezai 
sorumluluktan azledilebilir.” {Gürcistan Ceza Kanunu’na bakınız}. 

Gürcistan Ceza Kanunu madde 91, eğitici etkinin zorunlu önlem 
türlerini tanımlamaktadır. Bunlar: 

a) Uyarı; 

b) Denetimli serbestlik gözetimi; 

c) Neden olunan zararı ödemeye zorlamak; 

d) Hareket kısıtlaması; 

e) Özel ıslah edici veya ıslah edici tedavi merkezine yerleştirmek; 

{Gürcistan Ceza Kanunu’na bakınız}. 

Ayrık tutma programı çerçevesinde 35 çocuk başarılı bir şekilde ce-
zai sorumluluktan muaf tutulmuştur. Denetimli Serbestlik Daireleri’nin 
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sosyal hizmet uzmanları, çocukların ayrık tutulma şartlarını tanımaları-
na yardım etmektedir. Şartların belirlenip, müzakere edilmesi tamam-
landıktan sonra çocuğun davası kapanmaktadır. Suç işleyen çocukların 
büyük bir çoğunluğunun mala karşı suçlar işlediği göz önüne alındığın-
da, bu program hata yapan çocukları desteklemek, onları hükümlülük-
ten ve hayat boyu duracak sabıka kaydından ayrık tutmak adına önemli 
bir adımdır. 

Yaklaşık olarak 500 profesyonel hâkim, savcı ve avukat çocuk adale-
ti konusunda yeniden eğitilmiştir. Hapishanelerden şartlı olarak erken 
tahliye edilmiş suçlu çocukların sayısı oldukça düşüktü (2008 yılında 
yalnızca 4 suçlu çocuk tahliye edilmişti). Ancak durum gelişme göster-
miştir: Çocukların Şartlı Erken Tahliyesi için oluşturulan yeni Konsey, 
çalışma süresinin 5. ayında (Kasım 2010’dan Mart 2011’e) 8 çocuk suçlu-
yu tahliye etmiştir. 

Çocuk ıslah kurumu 2002 yılında kurulmuştur. 2008 yılında yeni-
lenmiş ve Avrupa standartlarına ulaşmıştır. Kurum, ortaöğretim için 
okul açmıştır. Çocuk mahkûmlar Birleştirilmiş Ulusal Sınavlara katılabi-
lirler. Islahevi kurumu, mahkûmların emaye ustalığının teknik becerile-
rini öğrenebilecekleri emaye atölyeleri açmıştır. Kurum farklı spor kurs-
ları da vermektedir. Çocuk kurumlarının Avrupa standartlarına ulaştığı 
belirtilmelidir. Çocukların okulları, psiko-rehabilitasyon ve profesyonel 
mesleki eğitim programları var ve teknik beceriler öğrenmektedirler. 
Oyun alanları, kütüphane, bilgisayar ve İngilizce dil kursları vardır. Da-
ha önce de belirttiğimiz gibi, çocuk mahkûmlar Birleştirilmiş Ulusal Sı-
navlara katılabilirler. Televizyon vasıtasıyla bilinir hale geldiğinden beri, 
bazıları öğrenci vs. bile oldular. Evet! Devlet bu çocukları destekliyor ve 
demokratik bir ülkede de öyle olması gerekir. 

http://chvenertnivart.wordpress.com/2011/02/26/342/ 

VI 

Gürcistan’da Çocuk Adaleti Reformu’nun stratejisi, çocuk suçlulu-
ğunu önleyecek ve ceza hukuku düzenlemeleriyle çatışan çocukların 
uygun bir şekilde rehabilitasyonunu ve topluma yeniden kazandırılma-
sını destekleyecek bir sistemin yaratılmasını amaçlamaktadır. 

Şu dikkate alınmalıdır ki, 2009 yılına kadar Gürcistan’da, yasalarla 
çatışan çocukların haklarının korunmasını destekleyecek, ceza hukuku 
adaleti sisteminde onların ihtiyaçlarını karşılayacak çocuk adaleti strate-
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jisi yoktu. Ceza Adaleti Reformu Kuruluşlararası Koordinasyon Konseyi 
2009 yılında çocuk adaleti için strateji hazırlamıştır ve 2011 yılında bu 
stratejisini yenilemiştir. Bahsedilen bu stratejinin kurucu unsurları yeni 
Ceza Muhakemesi Kanunu’nda yer alan bu konudaki değişikliklerdir. 

“Pekin Tavsiyeleri” göz önüne alındığında, yeni bir Gürcistan Ceza 
Muhakemesi Kanunu, çocuklarca işlenen suçların davaları hakkındaki 
mahkeme müzakerelerine bazı özellikler tayin ediyor. Çocuk Adaleti ve 
“Pekin Kuralları”na göre, ceza gerektiren bir suç işleyen çocuğa, çocuk 
bir sanık olarak zorunlu müdafi sağlanmalıdır. 

Yukarıda bahsedilen kategoriye dâhil olan davalarda, çocuk sanığın 
zorunlu müdafisi, yeni Ceza Muhakemesi Kanunu’nun uygun hükümle-
ri tarafından belirlenmektedir. 

Kat edilen ilerlemeye rağmen, reformu daha fazla kurumsallaştır-
mak ve dikkatimizi önleme, ayrık tutma ve cezai kovuşturma ile hapis 
cezasına alternatif olarak kullanılabilecek diğer önlemlere yönlendirme-
miz gerekmektedir. 

Aşağıdaki önlemlerin alınması zaruridir: 

• Çocuk adaletinin her safhasında, profesyonel kurumlara, hüküme-
te ve akademik çevrelere özel ehemmiyet göstererek nitelikli uzmanlar 
yetiştirmek. 

• Islahevi (hapishane) sistemindeki reformu denetlemek ve daha 
fazla kurumsallaşmayı desteklemek. 

• Denetimli serbestlik safhasındaki reformları güçlendirmek ve tüm 
denetimli serbestlik dairelerini özellikle çocuk suçları hususunda yeni-
den eğitilmiş uzmanlar edinmeleri için desteklemek; bütün büyük dene-
timli serbestlik daireleri sosyal hizmet uzmanları ve psikologlar barın-
dırmalıdır. 

• Çocukların haklarının korunması için özel etkinlikli toplumsal 
programlar düzenlemek. 

• Ayrık tutma mekanizması çerçevesinde arabuluculuk ve rehabili-
tasyon programlarını uygulamaya koymak. 

• Gürcistan Çalışma, Sağlık ve Sosyal İlişkiler Bakanlığı’nı, Eğitim 
Bakanlığı’nı, Spor ve Gençlik İşleri Bakanlığı’nı da dâhil edecek, tehlike 
altındaki çocukları ilgilendiren konuların geniş alanını kapsayan, tüm 
toplumu kapsayacak bir önleme stratejisini tasarlamak. 
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Çocuk adaleti politikasında ilgi, tüm çocukların, özellikle ailenin, 
toplumun, yaşıtlarının, okulların, profesyonel eğitimin ve işin yardımıy-
la başarılı bir şekilde sosyalleşmeleri ve bütünleşmelerini destekleyecek 
önleme stratejisinde toplanmalıdır. 

VII 

Gürcistan Ceza Hukuku çocuklara karşı suçları öngörmektedir. Ör-
neğin, Gürcistan Ceza Kanunu’nun XXIV. bölümü aileye ve çocuklara 
karşı işlenen suçlara adanmıştır. Bu bölüm çocuğa karşı suçların içeriğini 
tanımlamaktadır, örneğin: çocuğun toplum karşıtı aktivitelere karıştırıl-
ması (madde 171), evlat edinmek amacıyla çocuğun aleyhinde yasadışı 
anlaşma yapılması (madde 172), çocuğu evlat edinmek amacıyla hamile 
kadını önceden seçmek ve onları doğum için yurtdışına götürme olası-
lıklarını yaratmak veya bu tarz bir evlat edinmeyi desteklemek (madde 
172-1), evlat edinmeye ilişkin kuralları ihlal etmek (madde 173), çocuk 
değişimi (madde 174), evlat edinme sırrını açığa vurmak (madde 175), 
nafaka ödemesini yapmamakta ısrar etmek (madde 176). 

Gürcistan Ceza Kanunu’nun çeşitli bölümlerindeki farklı, yüksek ni-
telikli maddeleri, çocuklara karşı işlenen farklı suç tiplerini ağırlaştırıcı 
sebep olarak addetmektedir. Örneğin, böyle ağırlaştırıcı sebepler Gürcis-
tan Ceza Kanunu, madde 109, bölüm 2, “b” bendinde öngörülmektedir; 
çocuğun veya aciz bir kişinin kasten öldürülmesi. Neyse ki, mahkemenin 
bu fıkra hakkındaki istatistikleri oldukça zayıf durumdadır. Bunun gibi 
nitelikli fıkralar; sağlığa kasten ağır zarar vermek (Gürcistan Ceza Kanu-
nu, Madde 117, bölüm 5, “b”), bir kimseye AIDS bulaştırmak (Gürcistan 
Ceza Kanunu, Madde 131, bölüm 4, bent “b”), tecavüz (Madde 137, bö-
lüm 3, “d” ve bölüm 5, 14 yaşın altındaki çocuklara tecavüzü düzenle-
mektedir) vs. İnsan hakları ve özgürlüklere ilişkin XXIII. bölümde ayrı 
maddeler çocuk kaçakçılığına adanmıştır- bu konuda çeşitli davalar bi-
linmektedir. Ceza Kanunu’nun aynı koşulları öngören diğer maddeleri 
de ayrıca belirtilebilir. 

Malesef, bu suçlar hakkındaki istatistikler de oldukça zayıftır (bu 
konular hakkında daha ayrıntılı bilgi için lütfen Gürcistan Ceza Kanu-
nu’na bakınız, 1999, son basım, Tiflis, 2013) 

*** 

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, çocuklar esas olarak ekonomik suç-
lar işlemektedirler, bilhassa mala karşı suçlar. 
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Birkaç istisnası olmakla birlikte çocukların büyük bir çoğunluğu, çı-
kar ve para sağlama güdüleriyle suç işlemektedir. Çocuklara karşı suç 
işleyenlerde bu çıkarcı güdülerle hareket etmektedirler. Şüphesiz ki baş-
ka güdülerle işlenen suçlar da vardır, ancak çocukların kullanıldığı ya da 
çocuklara karşı işlenen suçların büyük çoğunluğu maddi ve ekonomik 
fayda sağlamakla bağlantılıdır. Örneğin, para sağlama güdüsüyle çocu-
ğun değişimi veya çocuğun toplum karşıtı aktivitelere karıştırılması, 
çocuk ticareti vb. 

Çocuklar tarafından ya da onlara karşı işlenen suçların cezai ve kri-
minolojik karakterini ortaya çıkarmak ve nedenlerini bulmak ilginç ola-
caktır. Bu, çocuklara karşı ve/veya onlar tarafından işlenen suçların sayı-
sının azalmasını destekleyecektir. 

Dürüst olmalıyız ve onların tamamen yok olmasının imkânsız oldu-
ğunu söylemeliyiz. Suç, insanlıkla birlikte var olmuştur, şu an da vardır 
ve var olacaktır. Bununla birlikte, adaletin temsilcileri olarak, ve de top-
lumun üyeleri olarak, suçla mücadeleyi bırakmaya hakkımız yoktur. 

Günümüzde, çocuklar tarafından ve çocuklara karşı işlenen suçlarla 
mücadele oldukça günceldir. Aynı zamanda, her bir ülkede var olan 
problemin özgünlüğü dikkate alındığında, farklı ülkelerin bu suçlarla 
mücadele hususundaki tecrübelerini paylaşması ayrıca önemlidir. 

Bu gibi uluslararası kongreler, sempozyumlar katılımcılara, çocuk-
lar tarafından ve çocuklara karşı işlenen suçlarla ilgili kendi ülkelerinin 
problemlerini ve başarılarını paylaşmak için en iyi fırsatı sağlamaktadır. 

Biz bilim insanları, birbirimizle böylesine temsili bir biçimde (terazi) 
buluşmak ve bu kadar önemli bir konuyu tartışmak için her zaman bu 
denli harikulade fırsatlar bulamıyoruz. 

İşte bu gibi aktiviteler, bu amaçları gerçekleştirmenin en iyi yolunu 
teşkil ediyor. Bir kez daha, bizi davet ettikleri için bu harika etkinliğin 
organizatörlerine teşekkür etmek istiyorum.Tüm katılımcılara verimli 
çalışmalar dilerim. 

İlginiz için teşekkür ederim. 

Kaynakça: 

Constitution of Georgia, Tbilisi, 2013 (in Georgian language); 

Criminal Code of Georgia, Tbilisi, 2013(in Georgian language); 

Criminal Procedure Code of Georgia, Tbilisi, 2013 (in Georgian language); 
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UN Universal Declaration on Human Rights (1948) (in Georgian language); 

International Pact on Civil and Political rights (1966) (in Georgian language); 

International Convention on the Rights of the Child (1989); 

UN international standard rules on Juvenile Justice Realization that 
is known as UN Pekin Rules (1985); 

Criminal Law Proceedings of Georgia, private part, group of authors, 
Tbilisi, 2012 (in Georgian language) 

G.Kvarelashvili Juvenile Convicts Behavior Decriminalization problems, 
Tbilisi, 1996(in Georgian language); 

G. Mikanadze, Juvenile, Women and Life Imprisonment Inmates 
Treatment Peculiarities Tbilisi, 2008(in Georgian language); 

O.Gamkrelidze, Criminal Law Problems, volume III, Tbilisi, 2013(in 
Georgian language); 

E.Putkaradze, O.Gamkrelidze, M.Turava, T. Ebralidze, G.Mamulashvili, 
R.Bakanidze, The Crime Against the Human Being, comment from criminal law 
proceedings practice, Criminal law Code of Georgia, chapter XXII-XXIV,Tbilisi, 
2008(in Georgian language); 

Problems of Correlation between Juvenile Punishment and Compulsory 
Measures of Correctional Character, group of authors, Tbilisi, 2011(in Georgian 
language); 

Private Part of Criminal Law, group of authors, book I, fourth edition, 
Tbilisi, 2011 (in Georgian language); 

Decisions,made by the Supreme Court of Georgia on Criminal Cases 2010-
2013(in Georgian language); 

R. Stokes, M. James, J. Christian, Handbook on Prisoner File management 
(United Nations Office on Drugs and Crime, Vienna), Tbilisi, 2011; 

http://www.geostat.ge/?action=page&p_id=601&lang=geo 

http://chvenertnivart.wordpress.com/2011/02/26/342/ 

http://www.geostat.ge/?action=page&p_id=601&lang=geo 

http://www.justice.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=655 

http://www.supremecourt.ge/ 

http://statistic.supremecourt.ge/module/ 





Göçmenin Suçu Göçmek 

Zeynel A. ERKUT 

 

Göçmenlerde ve etnik azınlıklarda suç oranları ve suç profilleri, adli 
disiplinlerin onlarca yıldır üstünde araştırmalar yürüttüğü bir konudur. 
Bir çok araştırma, göçmen gruplarında toplum ortalamasının üstünde 
suçluluk oranları olduğunu ortaya koymuştur. 30-40 yıl önceki ilk araş-
tırmaların sonuçları, suça karışan göçmen gruplarındaki düşük sosyo-
ekonomik düzeyin suça karışma oranını büyük oranda açıkladığını söy-
lüyordu. Bugün ise kavramlar eskiye oranla daha karmaşık, sorulara 
cevap bulmak daha zordur. 

Göçmenlik, insanın aynı coğrafi bütünlük içinde bir yerden başka 
bir yere göçmesinden, bir ülkeden başka bir ülkeye gidip yerleşmesine 
kadar geniş bir yelpazeyi kapsar. 

Göçün göçmen üstündeki etkisinde, katedilen coğrafi mesafe kadar, 
göç öncesi yaşanan ortam, göçün sebepleri, göç sırasındaki şartlar ve göç 
sonrasında karşılaşılan değişikliğin yapısı ve şiddeti de büyük rol oynar. 
Genel olarak, yeni yerleşkedeki ortam terkedilen ortamdan ne kadar 
farklı ise, göçmenin yaşayacağı zorluklar o kadar ağır olacaktır. 

Goballeşme, bir tarafta bireylere, dünyanın her yanının daha erişile-
bilir, yakın, davetkar olduğu izlenimini verirken, bir yandan da “dışar-
dan gelene” ve “ötekine” duyulan şüpheciliği ve direnci arttırmıştır. 
Gelişmiş ülkeler sınırlarını artık biometrik pasaportlarla, parmak izi ve 
retina tarama cihazlarıyla koruyorlar. Kime karşı? Potansiyel suçlulara 
karşı, ki bu artık, suçsuzluğu kanıtlana kadar herkesin otomatikman 
dahil olduğu en geniş insan tanımlamasıdır. Potansiyel suçlu olarak en 
başta gençler göze çarpar çünkü onların ne zaman ne yapacakları belli 
olmaz ve sisteme karşı çıkmak ve karşı koymaya devam etmek için şaşır-
tıcı zenginlikte bir hayal güçleri ve enerjileri vardır. 

                                                      
 MD, PhD 
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Ceza gerektiren davranış (delinquent behaviour); savcı tarafından 
mahkemeye vermeyi gerektirebilecek her türlü harekettir. Günümüzde 
suçun tanımı ve kapsamı genişletilmekle kalmamış, şüpheli durum ve 
şüpheli şahıs kavramı da alabildiğine esnetilmiştir. Ne yazık ki bunun 
göçmen grupları üzerinde direk etkisi vardır. Örneğin yoğun göç alan 
batı ülkelerinde yaygın uygulanan bir kayıt sistemi “Ethnic 
Profiling”dir. Suça karışan etnik azınlık ve göçmen grup mensublarının 
ortak özelliklerinden yola çıkarak, suça karışma olasılığı yüksek olabile-
cek diğer bireylerin taranması ve izlenmesine yönelik bir stratejidir bu. 
İngilterede, siyahilerin beyazlara oranla sokakta 26 kere daha fazla sık-
lıkla durdurulup kontrol edildikleri saptandı. İngilterede yaşayan siyahi 
bir birey, kendisinin beyazlara oranla 26 kere daha fazla şüpheli olarak 
göründüğünün bilincinde olarak ne kadar süre normal yaşantısına de-
vam edebilir? Sokakta durdurulup aranınca resmi olarak bir suç unsuru 
bulunmasa dahi, aynı uygulamaya üçüncü kez maruz kalan siyahi bir 
İngiliz vatandaşı polise tepkisini gösterip protesto etmeye kalkarsa, he-
men polise mukavemetten tutuklanıp hapse atılır. Sonuçta, potansiyel 
suçlu olarak görülen bir azınlık mensubu, kendinden bekleneni yapmış 
ve suç işlemiştir. 

Göçmenlerin ve etnik azınlıkların karşılaştığı haksız uygulamaların 
birey ve onun ailesi/ çevresi üzerinde oluşturduğu yıkıcı etki kalıcı ve 
bulaşıcıdır. Adli makamlar tarafından önyargıya ve haksızlığa mağruz 
kalan bir göçmenin ailesi, uygulama sanki kendilerine yapılmışcasına 
etkilenir ve sisteme karşı pozisyon alırlar. Sisteme güvensizlik, reaktif 
agresyon ve hatta proaktif başkaldıma eylemleri ikinci jenerasyonda yani 
genç kuşaklarda daha belirgindir. Ayrımcılığa uğradığını düşünen bir 
topluluk kendini daha çok içine kapatma, izole etme ve reaktif davranma 
eğilimindedir. Hollanda’da son istatistik verileri, üçüncü kuşak göçmen-
lerin, ikinci jenerasyondan daha fazla suça karıştığını göstermektedir. 
Bunda, toplumun göçmene bakış açısında fazla bir düzelme olmaması-
nın getirdiği isyan duygusunun da rol oynadığını düşünmek çok yalnış 
olamaz. 

Bir göçmen için potansiyel suçlu olarak etiketlenmek ne kadar kolay 
ve olağansa, suça karışan bir göçmen gencin önyargılı ve taraflı bir yargı-
lanma ve ceza süreci yaşaması da o kadar büyük bir olasılıktır. Yapılan 
hemen bütün araştırmalar, hem kolluk kuvvetleri düzeyinde, hem de 
yargı ve ceza infaz düzeyinde azınlıklara ve göçmenlere uygulanan ay-
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rımcılığı tesbit etmiştir. Hatta dünya üzerinde hala etnik azınlıklara ve 
göçmenlere diğer vatandaşlarından farklı kanunları uygulayan ülkeler 
vardır. Almanya, belli suçlara karışmış yabancı kökenli vatandaşlarının 
sınırdışı edilmesini kanunlaştırarak kabul etmiştir. Yani vatandaşları 
arasında alt gruplar oluşturup bazı gruplara özel kanun ve uygulamaları 
yürürlüğe koymustur. Göçmen olmak, böyle bir ülkede sürekli bıçak 
sırtında durmak haline gelmiştir. Eninde sonunda suçlu duruma düş-
men daha kolay, suç işlediğin zaman yargılanman daha sert, ve alacağın 
ceza daha büyük ve hatta vatandaşlıktan atılmaya varacak kadar orantı-
sız olabilecektir. 

A.B.D.’den başlayıp diğer batılı ülkelere yayılan bir uygulama, ül-
kede resmi olarak bulunmayan herkesin suçlu olarak yakalanıp ceza 
almasını öngörmektedir. Yasadışı göçle her zaman mücadele edilmesine 
karşın, bunun artık direk bir suç olarak nitelendirirlip cezalandırılması, 
dünyanın geçirmekte olduğu mental ve etik deformasyonun da sembolik 
bir belirtisidir. 

Türkiye, etnik farklılıklar bakımından uzun geçmişi olan topraklar-
da kurulmuş genç bir devlettir. İç göçe alışık olsa da, dışardan göç konu-
sunda daha yeni tecrübe kazanmaya başlamıştır. İstanbul sokaklarına 
renk ve heyecan katan siyahi insanların gittikçe artan sayısı, örneğin 
güneydoğu Anadolunun İstanbul’a verdiği göçle karşılaştırıldığında çok 
düşüktür. Türkiye’nin evrensel değerlere bağlı ve hümanist bir göçmen 
politikası geliştirmesi, göçmen ve etnik azınlık gruplarının genç nesille-
rine, kendilerini bu ülkenin eşit ve değerli birer bireyi olarak hissetmeleri 
için gereken güven duygusunu verecektir. Batı ülkelerinin yanlışların-
dan öğrenecek çok şey var. Yeter ki göçmen gruplar daha kapıdan 
girereken potansiyel suçlu olarak görülmesinler. 
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SUMMARY: I. Introduction. II.Legal framework. 1. International Stan-
dards. 2. Regional Legislation. III.Concept of Child and minimum punishable 
age. IV.Juvenile criminal liability regime (Principles and Guarantees). 1. Gen-
eral principles of juvenile criminal justice. Principle of legality.Principle of ex-
ceptionality.Principle of Specialization.Principle of equality and non-
discrimination.Principle of non-regressivity. 2. Specific Principles.Principle of 
de-formalization or de-judicialization of juvenile criminal justice.Principle of 
preference of sanctions other than the deprivation of liberty.Preponderance of 
education in the determination and execution of sanctions. 

I. INTRODUCTION: 

In the Inter-American realm, especially in Latin American countries, 
the Convention on the Rights of the Child has produced substantial in-
ternal changes in the way boys and girls are conceived. Such a transfor-
mation has been characterized by the transition from considering minors 
as objects of criminal guardianship to their consideration as legal sub-
jects. At the same time, under the influence of the Convention on the 
Rights of the Child, there has been a transition toward a minimalist ju-
venile criminal justice, in other words, involving a minimum interven-
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tion on the part of Criminal Law; where the rights and guarantees of the 
accused are ensured and a criminal sanction with an educational, reha-
bilitative and re-socializing purpose for the youth, is promoted. 

This tendency has been accepted well by the greater part of Latin 
American countries, which have initiated, for a few decades now, legisla-
tive reform processes in this regard. Additionally, in the case of the Latin 
American region, juvenile criminal law has been widely oriented by the 
guidelines emanating from the Inter-American system on human rights. 
Therefore, this essay explores juvenile criminal justice from the Inter-
American perspective, that is, from the normative precepts which com-
pose the international instruments that guide regional common law and 
the commentary issued by its main conventional organisms, the Inter-
American Court of Human Rights and the Inter-American Commission 
on Human Rights;this is also complemented, although not exhaustively, 
by those who describe the estatus questionisof juvenile criminal justice in 
the various countries that conform the Inter-American system. 

II. LEGAL FRAMEWORK: 

1. International Standards: 

From a wider point of view, the international standards regarding 
the protection of children and youth rights have as a starting point, the 
International Convention on the Rights of the Child, as well as other 
international instruments such as the Standard Minimum Rules for the 
Administration of Juvenile Justice, known as the Beijing Rules; the 
United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their 
Liberty; and the United Nations Guidelines for the Prevention of Juve-
nile Delinquency, known as the Riyadh Guidelines; documents that, al-
though not binding, represent the expression of agreements and intents 
on behalf of the international community and, thus, are applicable in the 
interpretation of the treaties and in the design of the Party States’ poli-
cies, so that they are made mandatory by virtue of having become inter-
national customs, in accordance with the Vienna Convention on the Law 
of Treaties. 

Notwithstanding the above, in retrospect, one can appreciate that 
the special treatment given to children’s rights within the United Nations 
framework, begins with the Declaration of the Rights of the Child, 
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adopted by the UN General Assembly on November 20, 1959 (Resolution 
1386 [XIV]). In this sense, the Universal Declaration of Human Rights, 
adopted by the UN in 1948,establishes a protectionist purpose, whereby 
children have the right to special care and assistance (art. 25 par. 2); and, 
along those lines, it also refers to the American Declaration of the Rights 
and Duties of Man (art. VII). 

The Declaration of the Rights of the Child of 1959 is preceded by the 
Geneva Declaration of the Rights of the Child of 1924,a document 
adopted by the League of Nations in its V General Assembly, through the 
initiative of “Save the Children International Union”, as a reaction to the 
international concern on the consequences of World War I and the Rus-
sian Revolution on children. The text of this declaration, although it is 
predominantly generic, somehow established the precedents for the cur-
rent concern for the “Best Interest of the Child” because it consecrated the 
expression on what is best for children and the priority of their needs. 

Afterwards, in 1978, Poland presented a proposed Convention on 
the Rights of the Child which, in a modified version, was presented to 
the United Nations Commission on Human Rights. The UN General 
Assembly then, by means of Resolution 44/25 of December 5, 1989, ap-
proved the convention and it became effective on September 2, 1990, and 
it was widely adopted by the member states of the Inter-American sys-
tem of human rights. The Inter-American Court of Human Rights indi-
cates this in its Advisory Opinion OC-17/2002 of August 28, 2002: 

29. The Convention on the Rights of the Child has been ratified by almost 
all the member States of the Organization of American States. The large number 
of ratifications shows a broad international consensus (opinio iuris comunis) in 
favour of the principles and institutions set forth in that instrument, which 
reflects current development of this matter. It should be highlighted that the 
various States of the hemisphere have adopted provisions in their legislation, 
both constitutional and regular, regarding the matter at hand (...). 

What is known as juvenile and children’s Criminal Law in general, 
have definitely found great development in International Human Rights 
Law, to the point of becoming “the body of international instruments” in a 
really fundamental source that gathers the universal standards applied to 
sentences carried out on crimes committed by minors; which is also com-
plemented by other instruments, such as the International Covenant on 
Civil and Political Rights (ICCPR), and a number of principles, guides and 



Sandra Sánchez VICARIO - Eduardo José Mitre GUERRA 220 

guidelines issued by the various UN organisms, such as: the Facultative 
Protocol to the Convention on the Rights of the Child relating to the sale of 
children, child prostitution and use of children for pornography (Resolu-
tion A/RES/54/263 of May 25, 2000);the Facultative Protocol to the Conven-
tion on the Rights of the Child relating tothe participation of children in 
armed conflicts (Resolution A/RES/54/263 of May 25, 2000); ILO Conven-
tion No. 138 on the minimum age for admission to employment and work; 
ILO Convention No. 182 concerning the prohibition and immediate action 
for the elimination of the worst forms of child labour of 1999; and the In-
ter-American Convention on International Traffic in Minors. 

2. Regional Legislation: 

In the last years, the countries belonging to the Inter-American system 
of human rights have experienced significant development in juvenile 
criminal legislation. In some countries, legislation on the matter has al-
ready been in force for several years and, in others, it is new, especially 
since the decade of the nineties in the XX century, when adolescent crimi-
nal regimes were implemented.The most salient characteristics of these 
legislations, by influence of the Convention on the Rights of the Child, is 
the decreased tendency of using deprivation of liberty and the creation of 
adolescent criminal justice courts. In this regard, Elías Carranza and Rita 
Maxera indicate that, on this topic, “ILANUD (the acronym for the United 
Nations Latin American Institute for the Prevention of Crime and the 
Treatment of Offenders, in Spanish) performed a study several years ago, 
regarding the use of the deprivation of liberty in Latin American countries, 
Spain and Italy, by obtaining the rates of imprisonment for every 100,000 
inhabitants. The result was that the countries that had adopted the new 
systems as per the Convention, had a lower number of youths deprived of 
liberty, which where only imprisoned due to crime. The countries that 
maintained old guardianship laws had a significantly higher imprison-
ment rate, with a high number of youths imprisoned for non-criminal so-
cial reasons (for the so-called moral or material danger situations)”3. 

                                                      
3 CARRANZA, E., and MAXERA, R., “Juvenile Criminal Justice in Latin America”, 

Latin American and Caribbean Observatory on HIV, Prisons, Drugs and Human 
Trafficking, p. 167, available (online):<http://www.observatoriovihycarceles.org/ 
justicia-penal-juvenil2.raw?task=download&fid=91>. 
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III. CONCEPT OF CHILD AND MINIMUM PUNISHABLE AGE: 

In juvenile criminal matters, the most relevant aspect today, as a re-
sult of the new paradigm based on the influence of international human 
rights law, is that boys and girls, that is, underage minors, are considered 
legal subjects, with rights and obligations, and not just a mere object of 
state and family guardianship.In other words, “underage minor are ca-
pable beings, that is, they are social, legal and ethical subjects of their 
own, and not through their legal representatives”; meaning that the con-
sideration pre-Convention on the Rights of the Child, whereby boys and 
girls were not legal subjects and thus their legal representatives had a 
wide discretional faculties, has been left behind5. 

This is reflected in article 12 paragraph 1) of the Convention on the 
Rights of the Child, which states: 

States Parties shall assure to the child who is capable of forming his or her 
own views the right to express those views freely in all matters affecting the 
child, the views of the child being given due weight in accordance with the age 
and maturity of the child. 

                                                      
4 Ibid., p. 168. 
5 TIFFER, C., Juvenile Justice and the Police.Training Module.Judicial School, Unicef, 

Ilanud, Panama, 2001, p. 27. 
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In this sense, the Inter-American Court of Human Rights, in its Ad-
visory Opinion OC-17/2002, recognized the child as a legal subject, and 
thus indicated that the protection it should be granted, as per Article 19 
of the American Convention on Human Rights, departed from the con-
cept of minors as a simple object of guardianship. Therefore, the Court 
established that: 

“28. With respect to the aforementioned Article 19 of the American Con-
vention, it is worth highlighting that when it was drafted there was a concern 
for ensuring due protection of children, by means of State mechanisms directed 
toward this end. Today, this precept requires a dynamic interpretation that re-
sponds to the new circumstances on which it will be projected and one that ad-
dresses the needs of the child as a true legal person, and not just as an object of 
protection”. 

As a consequence of the recognition of the child as a legal subject, 
one of the most relevant aspects of the new paradigm of juvenile and 
children’s criminal Law is the consideration that the child or adolescent 
enjoys the same rights as an adult at the time of being submitted into a 
criminal proceeding; an aspect that was not previously conceived as 
such, since the doctrine of the irregular situation prevailed,6whereby the 
Best Interest of the Child meant that the procedural guarantee lost impor-
tance7.In its place, the doctrine of integral protection is considered more 
adequate, justified in the actual Convention on the Rights of the Child, 
from which “the best interests of the child should be understood as the 
effectiveness of each and every one of a child’s human rights”8. This 
means that, as indicated by the Inter-American Court of Human Rights: 

[...]the phrase “best interests of the child”, set forth in Article 3 of the Con-
vention on the Rights of the Child, entails that children’s development and full 

                                                      
6 According to the doctrine of the irregular situation, “the underage minor is con-

sidered a passive subject of legal intervention, object and not a subject of law”. 
Vid. BURGOS MATA, A., Manual of Costa Rican Juvenile Criminal Law, t. I, Judicial 
School, San Jose, 2009, p. 38. 

7 The Inter-American Court of Human Rights, in its Advisory Opinion OC-17/2003 
of August 28, 2002, pronounced itself against legislation that contemplates the 
doctrine of the irregular situation. 

8 TheInter-American Commissionon Human Rights.Report on Corporal Punishment 
and Human Rights of Children and Adolescents, OEA/Ser.L/V/II.135, August 5, 2009, 
Para. 25. 
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enjoyment of their rights must be considered the guiding principles to establish 
and apply provisions pertaining to all aspects of children’s lives. 

[...] 

The ultimate objective of protection of children in international instru-
ments is the harmonious development of their personality and the enjoyment of 
their recognized rights. It is the responsibility of the State to specify the meas-
ures it will adopt to foster this development within its own sphere of competence 
and to support the family in performing its natural function of providing protec-
tion to the children who are members of the family9. 

Finally, the best interests of the child imply, among other considera-
tions, that in juvenile justice proceedings and processes, each case will be 
examined on an individual basis, as every child’s needs are different, 
and that proper weight will be given to the child’s own opinion in accor-
dance with his or her respective age and maturity, and with the opinion 
of the child’s parents, guardians and/or representatives or closest family 
member10. 

Now, with regards to the age range that identifies an underage per-
son, and thus, subjects himor her to a juvenile criminal responsibility 
regime, we must first refer to the American Convention on Human 
Rights because, despite the fact that it does not define the term “boy, girl 
and adolescent”, the Inter-American Court of Human Rights, in its inter-
pretation of the conventional document, in its Advisory Opinion 17, 
stated that “taking into account international norms and the criterion 
upheld by the Court in other cases, “child” refers to any person who has 
not yet turned 18 years of age.”11. The Court based itself particularly on 
the definition of boy, girl or adolescent included in article 1 of the Con-
vention on the Rights of the Child, and the concept established by the 
Beijing Rules (“A juvenile is a child or young person who, under the 

                                                      
9 The Inter-American Court of Human Rights. Legal Status and Human Rights of the 

Child.Advisory Opinion OC-17/2003 of August 28, 2002,. SeriesANo.17, Para. 53 
and 137. 

10 The Inter-American Commission on Human Rights.Juvenile Justice and Human 
Rights in the Americas.Rapporteurship on the Rights of the 
Child.OEA/Ser.L/V/II.Doc.78, July 13, 2011, Para. 27. 

11 The Inter-American Court of Human Rights. Legal Status and Human Rights of the 
Child.Advisory Opinion OC-17/2003 of August 28, 2002,. Series A No.17,Para. 42. 
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respective legal systems, may be dealt with for an offence in a manner 
which is different from an adult” [Rule 2.2.a]). 

In this regard, the Inter-American Commission on Human Rights 
has considered that every person should be submitted to a special crimi-
nal justice regime when evidence in any given case indicates that this 
person has not reached the age of 18 at the time of the alleged violation 
of criminal law12. 

In this sense, the Committee on the Rights of the Child has stated 
that it: 

...] wishes to remind States parties that they have recognized the right of 
every child alleged as, accused of, or recognized as having infringed the penal law 
to be treated in accordance with the provisions of article 40 of CRC. This means 
that every person under the age of 18 years at the time of the alleged commission of 
an offence must be treated in accordance with the rules of juvenile justice13. 

The above concept which, as we can see, derives from the corpus ju-
risof international law, has been primarily accepted by the different 
countries that conform the Inter-American system of human rights. 
However, has manifested by the Inter-American Commission of Human 
Rights in the Rapporteurship on the Rights of the Child of 2011, in some 
countries of the region, underage minors are excluded from he juvenile 
justice system in that they have established that children of 17 or 16 years 
of age, and even younger than 16 years of age, are subjects of criminal 
responsibility under the same conditions as adults. 

In this sense, the Rapporteurship on the Rights of the Child draws 
attention to the following cases: 

41. For example, according to information the Commission received, in Bo-
livia, the law holds that children are subject to criminal prosecution starting at 
the age of 

1641. In 13 States in the United States, the upper age limit for the juvenile 
justice system is less than 18 years of age; in Connecticut, North Carolina and 
New York, children over the age of 15 are tried as adults. In most States of the 

                                                      
12 The Inter-American Commission on Human Rights.Juvenile Justice and Human 

Rights in the Americas, cit.,Para.38. 
13 Committee on the Rights of The Child, General Comment No.10. Children’s rights 

in juvenile justice. CRC/C/GC/10, April 25, 2007, Para.36 and 37. 
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Caribbean, children can be prosecuted under the juvenile justice system onlyun-
til the age of 16. 

42. In Argentina, although Decree-Law 22,278 provides that a child or ado-
lescent under the age of 16 cannot be held criminally responsible, the Commission-
notesthat under the same law children between the ages of 16 and 18 who commit 
crimescan be tried as adults. Although the judicial authority is empowered either 
not to imposeany sentence at all, or to reduce the sentence to one that an attempt to 
commit the crimeof which the child was convicted would carry, the law allows a 
judge, at his or herdiscretion, to impose the same penalties prescribed under the 
regular criminal justicesystem. The same istrue of the system for enforcement of a 
sentence. Thistreatment,which draws no distinction between adult and child, may 
be incompatible with theprinciple ofthe proportionality ofthe sentence and the lesser 
culpability of children in lightof the best interests of the child, which must guide the 
consideration of conduct ofadolescentsin conflict with the law. 

Furthermore, the Report makes the observation that “within the re-
gion, there is enormous disparity with respect to the minimum age of 
criminal responsibility and that a number of member States even con-
sider that children under the age of 12 are criminally responsible. For 
example, in Grenada, Trinidad and Tobago, and certain States in the 
United States, children who are aged 7 can be held criminally responsi-
ble. In Antigua and Barbuda, Saint Kitts and Nevis and Saint Vincent 
and the Grenadines, criminal responsibility begins at age 8. In the Baha-
mas, Guyana, and Suriname, children are held criminally responsible 
starting at the age of 10, whereas in Barbados it starts at age 11. In other 
member States, such as Dominica, Saint Lucia, Jamaica, Belize, Bolivia, 
Brazil, Canada, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Mexico, 
Panama, Peru and Venezuela, the minimum age at which one can be 
held criminally responsible is 12. In Haiti, Guatemala, Nicaragua and the 
Dominican Republic, the minimum age of criminal responsibility is 13. 
In Chile, Colombia, Paraguay and Uruguay, children can be held crimi-
nally responsible as from the age of 14. The highest age limit in the re-
gion is in Argentina, where the minimum age of criminal responsibility 
is 16 and then only in the case of crimes that are prosecuted by the state, 
and not for crimes that carry a sentence of more than two years’ impris-
onment, with a fine or disqualification”14. 
                                                      
14 The Inter-American Commission on Human Rights.Juvenile Justice and Human 

Rights in the Americas, cit., Para. 47-48. 



Sandra Sánchez VICARIO - Eduardo José Mitre GUERRA 226 

In any case, the Inter-American Commission suggests, just as the 
Committee on the Rights of the Child, that Member States should allow 
“the rules of the juvenile justice system to be applied to persons who are 
18 or over, generally until the age of 21, either as a general rule or as an 
exception. Accordingly, the Commission is encouraging the member 
States to adopt domestic laws regulating prosecution and sentencing in 
the case of young people over the age of 18 who are convicted of offenses 
committed while still minors, so that they are not moved automatically 
into the adult prison system simply because they turn 18”15. 

In another case, for the Commission, the approval of rules that re-
duce the age of responsibility for boys, girls and adolescents within the 
juvenile justice system, are measures and/or initiatives which are con-
trary to the international standards regarding the matter, and to the 
principle of regressivity, because in such an age range, the treatment of 
the accused must be socio-educational, taking into account the best inter-
est of the child and the corpus juris on the matter of children’s rights and 
upholding due process guarantees16. 

Along the same lines, there is censorship in the cases where certain 
American countries consider that the alleged commission or the commis-
sion of serious crimes constitutes an exception to the rules that establish 
a minimum age for the violation of criminal laws. In this sense, the 
Commission is of the opinion that “if a state determines that a child un-
der a certain age does not have the capacity to violate criminal law, it is 
unacceptable for the child to be held criminally responsible when the 
violation involves an especially serious crime.”17. 

IV. JUVENILE CRIMINAL LIABILITY REGIME 
(PRINCIPLES AND GUARANTEES): 

The term juvenile criminal justice refers to the governmental reac-
tion to cases where underage minor violate the law, that is, those who 
have committed crimes. This conception stems from the postulates of the 
doctrine of integral protection, as well as the provisions of the Conven-
tion on the Rights of the Child, particularly its articles 37 and 40. 

                                                      
15 Ibid.,Para. 44. 
16 Ibid.,Para. 51. 
17 Ibid.,Para. 53. 
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Juvenile criminal law is based on the above, and it also incorporates 
principles and provisions from other international instruments on the 
matter, ratified or signed by the majority of States. Also, it incorporates 
actual postulates from criminal and criminal procedural Law, as well as 
principles of Constitutional Law (for example, the presumption of inno-
cence and due process). This is how juvenile criminal Law is institution-
alized in each State through the operation of specialized juvenile crimi-
nal justice management systems. 

The operation of this justice derives from criminal behaviour, and is 
finally expressed in a sanction that, due to the particularities of the sub-
ject (adolescent person), must have socio-educational content. The sys-
tem then, has a specific educational purpose, which tends to allow for 
the re-socialization of the criminal adolescent. As a system, it has an in-
tegral focus on the protection of rights, since it is based on the postulates 
of the Convention on the Rights of the Child. 

Along those lines, this system contains specific provisions relating to 
the prohibition of the death penalty and lifetime imprisonment; the possibil-
ity of not initiating the proceeding, suspend it or resolve it prematurely; the 
possibility of participating in a mediation program in order to remedy the 
damages; the exclusion of an oral proceeding; the confidentiality regarding 
the adolescent’s identity; the intervention of his or her parents or representa-
tives; the inclusion of psychosocial studies that guide the Judge at the time 
of determination of the sanction, within the legal framework; or a short term 
of deprivation of liberty, which must be a last recourse sanction. 

As we can see, the characteristics of the modern juvenile criminal re-
sponsibility system tend to ensure and respect the rights and guarantees of 
underage minors, with a view to achieve their rehabilitation and re-
socialization. Even with all of this, this paradigm has several uncertainties. 
At the complete opposite of the position that emphasizes the effective guar-
antee of rights and an effort to prevent and re-socialize underage minors, 
exists the position that defends the need to harden the criminal system 
completely, as the response to “an efficientist conception of Criminal Law, 
according to which the answer to criminal behaviour must be provided 
mainly through repression, punishment and, especially, imprisonment”18. 
                                                      
18 Vid. DURÁN CHAVARRIA, D. (coord.), The Prevention of Juvenile Violence and the 

Strengthening of the Juvenile Justice System, ILANUD, Managua, 2012, p. 33, avail-
able (online) at: <http://www.ilanud.or.cr/Prevencion_violencia_juvenil.pdf>. 
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This position, of a strictly punitive nature, as suggested by a recent 
publication of the United Nations Latin American Institute for the Pre-
vention of Crime and the Treatment of Offenders (ILANUD): 

[…]is ingrained (…)initially in the proliferation of a growing feeling of in-
security and that, in many occasions, does not correspond to victimization and, 
sometimes, not even, by far, with registered crime. With respect to this phe-
nomenon, the case of Costa Rica is worth citing, as it is paradigmatic in the 
region, as it is the country with the lowest homicide rate in Central America, yet 
it is the nation with the highest sense of insecurity in Latin America, a circum-
stance that was verified through a study performed by FLACSO, with the coop-
eration of AECID in 2009. 

The phenomenon referred to as a fear of the crime feeds off of a dramatiza-
tion of the violence that facilitates the demand for more repression; a dramatiza-
tion that, in great measure, is due to the form in which mass media informs of 
criminality and, in general, deviation. One of the myths that give way to this 
sense of insecurity regarding underage minors, would have to do with the belief 
according to which their illegal behaviours are quantitatively more important in 
the criminal body of Central American societies, a chimera strongly questioned 
for some time now19. 

From this perspective, ILANUD identifies the reason for which 
some countries in the region, especially Central American ones, redirect 
juvenile criminal justice toward a repressive current, contrary to those 
that refer to the Convention on the Rights of the Child(i.e. Costa Rica and 
Panama). 

Indeed, and just as was stated originally through the related proposed bill, 
a prison sentence in the LJPJCR was foreseen as a deprivation of liberty no 
greater than five years. The process of the related legislation file, was given in a 
context of over-information regarding the alleged proliferation, at the time, of 
delinquent gangs composed of underage minors, an informative tendency of 
mass media, lacking any scientific study, especially of a quantitative nature, 
which in turn, motivated the legislator, against the spirit of the proposed bill, to 
increase the severity of the penalties to an absurd level: fifteen years in prison. 

Another example on the topic of counter-reform proceedings in Central 
America, with respect to punishment, is the reforms to Law N° 40 of Panama, 
legislation regarding the criminal responsibility of underage minors. The Pana-
                                                      
19 Ibid., p. 34. 
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manian law, which (…) dates to 1999, establishes a list of crimes for which im-
prisonment would be the punishment, which was expanded through a reform in 
2003. A proposed bill in 2004, which was rejected by the Chamber, proposed to 
increase the punishment, even up to twenty years in prison, notwithstanding 
the fact that that same year, a law was passed to increase once more the cata-
logue of crimes that may be punished by deprivation of liberty. A more recent 
law increased the minimum prison sentences to be applied to Panamanian ado-
lescents, a mechanism that implied, not only due to the increase in maximum 
sentences, an increase use of imprisonment as punishment for boys and girls20. 

Notwithstanding the above, there is no doubt that the spirit of “ju-
venile criminal justice, arising after the Convention, is essentially mini-
malist”21, meaning that it insists, in a systematic manner, that prison 
should be used solely as a last recourse, and that the minimum age of 
criminal responsibility should be kept above the age of 12 years. With a 
view toward this purpose, both doctrine and international instruments 
recommend that juvenile criminal legislation frame itself around the 
parameters explained as follows: 

1. General principles of juvenile criminal justice: 

The consolidation of an international law regarding the rights of 
children and adolescents has brought about that children, adolescents 
and/or underage minors now enjoy a substantive and procedural guar-
antee of a series of rights and principles that today serve to direct juve-
nile criminal responsibility. Also, the current guarantee of the juvenile 
criminal proceeding is located in the middle of a new paradigm which 
seeks to protect the realization of an effective juvenile justice, at the same 
time as the guardianship of the rights of boys and girls. 

This means that, as indicated by Álvaro Burgos Mata, as “a conse-
quence of these new ideas, a “punitive-guarantor” position has been 
adopted, due to the fact that the underage minor is assigned greater re-
sponsibility but, at the same time, is allocated a series of substantive and 
procedural guarantees that had not even been considered in the guardi-
anship conception” (…) “The most salient characteristics of the new 
model include a greater closeness to adult criminal justice with respect to 
individual rights and guarantees; that is, the legal position of youth and 
                                                      
20 Ibid., pp. 35-36. 
21 Ibid., p. 35. 
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adolescents, and greater responsibility, are reinforced. For their criminal 
acts, there is a minimum limit of necessary intervention on part of crimi-
nal justice, and a wide range of sanctions as a response to crime, based 
on educational principles, as well as a reduction, to a minimum, of sanc-
tions involving the deprivation of liberty”22. 

In this sense, the Inter-American Commission of Human Rights has 
referred particularly to the following principles: 

- Principle of legality: 

The Inter-American Court states that both in the case of adults, as 
well as in the case of underage minors, the actions of the State are justi-
fied:”[…]when the former orthe latter carry out actsthat criminal laws consider 
punishable, therefore, it is necessary for the conduct that leads to State interven-
tion to be defined as a crime. Thus, the rule of law is ensured in this delicate area 
of relations between the person and the State”23. 

More concretely, the Inter-American Commission has maintained 
that the imprisonment of children for acts that have not been defined in 
the juvenile justice system constitutes a violation of the right to personal 
freedom, among others: 

The Commission considers that the practice of incarcerating a minor, not 
because he committed a criminalized offense but simply because he was aban-
doned by society or was at risk, or is an orphan or a vagrant, poses a grave 
threat to … children. The State cannot deprive of their freedom children who 
have committed no crime, without incurring international responsibility for the 
violation of their right to personal liberty (Article 7 of the Convention). Depriv-
ing a minor of his liberty unlawfully, even if it be for a criminalized offense, is a 
serious violation of human rights. The State cannot argue the need to protect the 
child as grounds for depriving him of his liberty or of any other rights inherent 
in his person. Minors cannot be punished because they are at risk, that is to say, 
that because they need to work to earn a living, or because they have no home 
and thus have to live on the streets. Far from punishing minors for their sup-
posed vagrancy, the State has a duty to prevent and rehabilitate and an obliga-
tion to provide them with adequate meansfor growth and self-fulfillment24. 

                                                      
22 Vid.BURGOS MATA, A., op. cit., pp. 39-40. 
23 The Inter-American Commission on Human Rights.Juvenile Justice and Human 

Rights in the Americas,cit., Para. 61. 
24 Ibid.,Para. 66. 
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- Principle of exceptionality: 

In this sense, article 37.b) of the Convention on the Rights of the 
Child states that Member States will look after the detainment or impris-
onment of the child as a measure of last recourse. In other words, the 
principle of exceptionality implies not only the exceptionality of depriva-
tion of liberty, whether preventatively or as a sanction, as well as the 
exceptionality of the application of the juvenile justice system or judici-
alization. Therefore, the Inter-American Court has indicated, with re-
spect to the deprivation of personal liberty of underage minors, that”a 
child’s right to personal liberty must of necessity take the best interests of the 
child into account; it is the child’s vulnerability that necessitates special meas-
ures of protection.”25. 

- Principle of specialization: 

Article 5.5 of the American Convention on Human Rights clearly es-
tablishes that children accused of violating criminal laws, must be sub-
mitted to a specialized justice system. As per said article:Minors while 
subject to criminal proceedings shall be separated from adults and 
brought before specialized tribunals, as speedily as possible, so that they 
may be treated in accordance with their status as minors.Along the same 
lines, article 40.3 of the Convention on the Rights of the Child states that: 
States Parties shall seek to promote the establishment of laws, proce-
dures, authorities and institutions specifically applicable to children al-
leged as, accused of, or recognized as having infringed the penal law. 

In this regard, the Inter-American Court has explained that, in a 
specialized criminal jurisdiction for children, those who exercise discre-
tion at all stages of the proceedings and at the different levels of juvenile 
justice administration, should be specially qualified or trained in the 
human rights of the child and child psychology to avoid any abuse of the 
discretionary authority and to ensure that the measures ordered in any 
case are appropriate and proportionate26. 

                                                      
25 The Inter-American Court of Human Rights.Case of the “Juvenile Reeducation Insti-

tute” v. Paraguay.Preliminary Objections, Merits, Reparations and Costs. Sentence 
of September 2, 2004. Series CNo.112, Para. 225. 

26 The Inter-American Court of Human Rights.Case of the “Juvenile Reeducation Insti-
tute” v. Paraguay.Preliminary Objections, Merits, Reparations and Costs. Sentence 
of September 2, 2004. Series CNo.112, Para. 211. 
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- Principle of equality and non-discrimination: 

In accordance with article 24 of the American Convention, the princi-
ple of equality, which includes de prohibition of any different and arbi-
trary treatment, so that any distinction, restriction or exclusion on behalf of 
the State which, even if it were contemplated by law, were not objective 
and reasonable, would be in violation of the right to equality before the 
law, without prejudice to the effect it may have on other rights in the 
American Convention, in case that the difference in treatment would have 
materialized with respect to a right contemplated in said instrument. 

On this principle, many examples may be proposed with respect to its 
effective guardianship or the forms of violating it in practice. Among oth-
ers, we can mention the phenomenon of juvenile gangs in Central Amer-
ica27; a topic which the Inter-American Commission has concerned itself 
with, because it has considered that the topic is particularly complex, given 
that it originates and evolves within a scenario where social marginaliza-
tion and inequality predominates, marked by a serious lack of opportuni-
ties for the greater part of the population. Thus, as per the Commission, the 
visit of the ICHR and UNICEF to El Salvador, Guatemala and Honduras in 
2004, left evidence of the discriminatory conditions surrounding the im-
prisonment of children and adolescents belonging to maras or pandillas: 

Many boys and girls from the poorest sectors of the population lack access 
to education, food, housing, health care, personal safety, family protection, and 
employment opportunities. Faced with that situation, many choose to join the 
maras or pandillas in search of support, protection, and respect. After joining, 
they usually live together in their urban communities, for the avowed purpose of 
mutual care and defense, and of defending the neighbourhood in which they live 
against rival maras or pandillas. Many carry weapons and engage in criminal 
activities, including homicide, robbery, theft, and armed confrontations with 
other gangs—often with fatal results. … Our greatest concerns about the hu-
man rights situation of members or former members of maras or pandillas have 
to do with the extreme poverty, murders, violations of personal well-being, arbi-
trary arrests, mistreatment, stigmatization, and discrimination to which they 
are subjected”28. 
                                                      
27 Vid. UNDP. Report on Human Development for Central America2009-2010, AECID, 

European Union, PAIRCA, SICA, p. 112. 
28 The Inter-American Commission on Human Rights.Juvenile Justice and Human 

Rights in the Americas,cit., Para. 124. 
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- Principle of non-regressivity: 

This principle supposes that progress achieved in the protection of 
human rights is irreversible, so that the objective of their application 
must be directed at the expansion of the realm of protection of the right 
and not its restriction.In this sense, one questions the adoption of legisla-
tive, administrative or judicial measures which force the guarantee of 
children’s rights to retreat.Therefore, the Commission provides, among 
several examples, the case of Panama, where in late 2010, the State ap-
proved a legal reform to its juvenile justice system which, among other 
matters, lowered the minimum age of responsibility for boys, girls and 
adolescents in the juvenile justice system, from 14 to 12 years of age. 

1. Specific Principles: 

- Principle of de-formalization or de-judicialization of juvenile 
criminal justice: 

The current tendency in juvenile criminal Law is de-formalization, 
meaning that it tries to avoid the application of sanctions by means of re-
socializationsolution, or rather, through the archiving of the criminal 
matter by means of the application of opportunity criteria. In other 
words, under this perspective, one must “limit the use of the juvenile justice 
system and offer alternatives to adjudication”29. 

The legal basis of this principle is found in article 40 paragraph 3) b) 
of the Convention on the Rights of the Child, which states that the States 
shall promote: 

Whenever appropriate and desirable, measures for dealing with such chil-
dren without resorting to judicial proceedings, providing that human rights and 
legal safeguards are fully respected. 

Also, rule 11 of the Standard Minimum Rules for the Administration 
of Juvenile Justice, refers to this principle: 

11.1 Consideration shall be given, wherever appropriate, to dealing with 
juvenile offenders without resorting to formal trial by the competent authority, 
referred to in rule 14.1 below. 

11.2 The police, the prosecution or other agencies dealing with juvenile 
cases shall be empowered to dispose of such cases, at their discretion, without 
recourse to formal hearings, in accordance with the criteria laid down for that 
                                                      
29 Ibid.,Para. 222.  
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purpose in the respective legal system and also in accordance with the principles 
contained in these Rules. 

11.3 Any diversion involving referral to appropriate community or other 
services shall require the consent of the juvenile, or her or his parents or guard-
ian, provided that such decision to refer a case shall be subject to review by a 
competent authority, upon application. 

11.4 In order to facilitate the discretionary disposition of juvenile cases, ef-
forts shall be made to provide for community programmes, such as temporary 
supervision and guidance, restitution, and compensation of victims. 

In this sense, as noted by the Inter-American Commission, the exist-
ing alternatives in the American continent vary across the different 
States, and are not always applied in a uniform or preferential manner. 
Generally, said alternatives include remission programs, alternative 
means of conflict resolution, as well as the application of opportunity 
criteria, even when these programs are named differently in various in-
ternal legislations of each State. 

In any case, it is important to outline that “According to the relevant in-
ternational standards on the subject, the special jurisdiction for children in con-
flict with the law in Paraguay, and its related laws and procedures should feature, 
inter alia, the ability to provide measures for dealing with such children without 
resorting to judicial proceedings. The Court explained that the above, whose pur-
pose is to recognize the child’s general vulnerability vis-à-vis judicial proceedings 
and the greater impact that the experience of standing trial has on a 
child”30.Therefore, in the Advisory Opinion OC-17/2002 of August 28, 2002, 
the Court insists “to regulate use of alternative means in an especially careful 
manner in those cases where the interests of minors are at stake” (Para. 135). 

Among the routes that tend to de-judicialize juvenile criminal re-
sponsibility, one may find: 

a) The opportunity criteria: “This alternative to going to trial in the 
juvenile justice system is formulated in different ways in the laws in the 
hemisphere. In Costa Rica, for example, the judge can only apply the 
criterion of opportunity with the consent of the public prosecutor’s of-
fice, whereas in Uruguay, the judge can invoke this principle at any 
                                                      
30 The Inter-American Court of Human Rights.Case of the “Juvenile Reeducation Insti-

tute” v. Paraguay.Preliminary Objections, Merits, Reparations and Costs. Sentence 
of September 2, 2004. Series CNo.112, Para. 211 and 212. 
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point in the process and in any type of proceeding. In El Salvador, this 
alternative is reserved forcrimes that carry a sentence of no more than 
three yearsin prison. Under Canadian law,the police have a discretionary 
power to dismiss a case and decide whether a warning,admonition or 
diversion to a community-based program will suffice, provided the 
youthacknowledgesresponsibility forthe crime”31. 

b) Alternative means of conflict resolution: “The laws in some States of 
the region provide for reconciliation agreements between the victim and the 
offender as well as the possibility of mediation and other ways of settling 
disputes, all in an attempt to deal with an offense presumably committed by 
a minor, without having to go through the established judicial process. 
These alternatives typically include restorative justice processes. The United 
Nations Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programs in 
Criminal Matters define restorative justice as any program that uses restora-
tive processes or aims to achieve restorative outcomes; it defines the restora-
tive process as any process in which the victim, the offender and any other 
individuals or community members affected by a crime actively participate 
together in the resolution of matters arising from the crime, often with the 
help of a fair and impartial third party or “facilitator”32. 

c) Participation in programs: In this sense, rule 11.1 of the Beijing 
Rules states that consideration shall be given, wherever appropriate, to 
dealing with juvenile offenders without resorting to formal trial by the 
competent authority. It adds that any diversion involving referral to ap-
propriate community or other services shall require the consent of the 
juvenile, or her or his parents or guardian, provided that such decision to 
refer a case shall be subject to review by a competent authority, upon 
application. An example of these measures, is observed by the Inter-
American Commission in its Report, stating that: 

A number of States in the region have launched programs under which chil-
dren are diverted to various types of services or programs. In the English-speaking 
countries of the region, these programs and services are often run by the police, as 
in the case of Belize and Barbados. In Latin America, these programs are fre-
quently offered by NGOs or social services institutions. Then, too, judges will 

                                                      
31 The Inter-American Commission on Human Rights.Juvenile Justice and Human 

Rights in the Americas, cit., Para. 231. 
32 Ibid.,Para. 236. 
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frequently divert children toservices available for the general public, such as psy-
chological counselling or anti-drug programs. Under the laws of some States, like 
El Salvador, diversion requires an agreement between the child and the presumed 
victim, as well as reparations. Guatemalan law also provides that if a judge be-
lieves that no purpose would be served by continuing the proceedings, he or she 
will summon the parties to a hearing and, with their agreement, will divert the 
child to community programs, where the child will have the support of his or her 
family and be under the control of the institution thatrunsthe program33. 

The following is a chart which shows the types of alternatives to the 
criminal hearing of adolescents, adopted by the countries of the Inter-
American system34: 

 
- Principle of preference of sanctions other than the deprivation 

of liberty: 

Along the lines of the above-mentioned principle, it is based on the 
cases where it is not possible to apply de-formalization, and rather, the 
adoption of measures that favour the application of a criminal sanction 
as a last recourse, is promoted; because, in avoiding the deprivation of 
liberty, at the same time, one prevents the underage minor from becom-
ing influenced by the criminogenic environment that may be acquired in 
a penitentiary center. Deprivation of liberty, as a last recourse, alludes to 

                                                      
33 The Inter-American Commission on Human Rights.Juvenile Justice and Human 

Rights in the Americas, cit. 
34 CARRANZA, E., and MAXERA, R., op. cit., p. 173. 
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the Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice 
(art. 18.1) and the UN Rules for the Protection of Juveniles Deprived of 
their Liberty. Therefore, the application of sanctions other than the dep-
rivation of liberty are privileged, while deprivation of liberty is estab-
lished as a subsidiary and extraordinary measure. 

This principle is also found in the jurisprudence of the Inter-
American Court of Human Rights, which has stated that: 

With respect to preventive detention, the Commission notes that interna-
tional jurisprudence is consistent in holding it as an exceptional measure that 
must respond exclusively to procedural purposes, and this interpretation takes 
on special importance for children who, by their condition, are at greater risk. 

This means that the application of the deprivation of liberty as a 
criminal sanction or injunction, must be exceptional; that is, they must 
respond solely to a justified danger that the accused may try to elude 
justice or impede the judicial investigation, in the case of the injunction; 
and in the case of the sanction, only in the event that it regards a serious 
crime, and that the behaviour inevitably demands deprivation of liberty. 

Regarding the above, in Latin American countries, the use of sanc-
tions other than the deprivation of liberty for juvenile criminal matters is 
encouraging. However, one cannot ignore that in the last few years, as 
indicated above, various countries, especially in Central America, have 
promoted the hardening of penalties as a response to organized crime 
which, in many cases, utilizes underage minors, such as in juvenile 
gangs, or in cases of armed conflict. 

35 
                                                      
35 CARRANZA, E, y MAXERA, R., op. cit., p. 174. 
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- Preponderance of education in the determination and execution 
of sanctions: 

In accordance with this principle, at the time of determination of the 
sanction to be applied, or rather, the preference of forms of de-
formalization instead of a sanction, it is fundamental to consider the 
educational principle, that is, reduce the governmental criminal reaction, 
in search of the best possible involvement in the rights of an underage 
minor. In this sense, socio-educational sanctions may be considered, 
which are “imposed in the cases where the criminal behaviour has not 
placed people’s physical integrity or their assets, in grave danger, or it 
has been slightly affected”36. It may be in the form of a warning, manda-
tory participation in assistance and orientation programs, the delivery of 
community social services, and the reparation of damages suffered by 
the victim. 

                                                      
36 TIFFER, C., op. cit., p. 22. 
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ABSTRACT 

The individuation of elements defining a practice as “good” is the starting 
point to realize and propose qualitative intervention inside the criminal system. 
These measures have to cope with minors need of guardianship and development 
and the need of social control. In a complex society, in fact, defined by fast and 
continuous phenomenon of change is fundamental to fix key points allowing to 
realize innovative actions and concrete approaches set on reality. Referring to 
these principle, the actions carried out in Italy regarding the treatment inside 
Penal Institution for Minors and for the social inclusion of minors will be 
introduced. 

1. Historical development and contemporary practices 

The starting point is the year 1934. In 1934, with serious delay in 
respect to the other European nations, the Juvenile Court was finally 
instituted in Italy. Three competences were attributed to the Court: 

1) the Penal Competence which guarantees that juvenile offenders (14-
17 years) be judged by a specialised judge; 

2) the Administrative Competence addressing juveniles under 18 years 
of age, who, for repeated behaviour, demonstrate proof of deviance and 
the need for moral correction; 

3) the Civil Competence which regards the area of provisions limiting 
the parental authority. 

Only in 1956, after the vigorous entrance of the Constitution, law no. 
888/1956 changed the perspective of considering juvenile offenders with 
                                                      
 University of Messina, Italy 
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greater attention to the needs and the deficiencies of deviant minors. 
Rehabilitative intervention was, in this way, aimed at individualized 
treatment to cope with deficiencies and personal motivation, exceeding 
the requirement of social defence, which for years was considered a 
priority. Juvenile offenders are in the contemporary laws to be 
seen as individuals in need of protection and re-socialitiation. Juvenile 
trial is guided by the principle of minimal offence referring to the risk that 
the process turns out to be superfluous or harmful, compromising the 
harmonious development of a juvenile personality in development. 

The first modification of the juvenile justice system was enacted by 
legislation in 1956. This modification was oriented towards a 
rehabilitative approach and in 1962 a whole range of welfare services 
were established (Gatti and Verde, 1988). These included a specialised 
social service for minors which was to work in close cooperation with the 
juvenile court and whose task was to carry out a range of interventions 
to help and support juveniles in civil, penal and administrative fields. 
Before 1956 magistrates made use mainly of penal measures, though 
these were temperated with rehabilitative elements. 

After 1956 juvenile delinquency becomes more and more 
rehabilitative by means of a strong and structural relationship between 
courts and social services. According to Betti and Pavarini (1985) the 
overall effect was to create a correctional continuum inspired by the need 
for social control, whether or not the minor had committed any crime. 
The model of juvenile justice was essentially a blend of crime control and 
justice model. The years following 1956 saw a robust expansion in the 
administrative field and a sudden criticism arose regarding the 
backwardness of the structures and institutions for the rehabilitation and 
social care for minors which were uncomfortable and lacked of adequate 
sanitation (such as old convents and schools). 

In 1977 a law (DPR n.616) on administrative centralization caused a 
deep transformation in the practical work in the juvenile justice system. 
The legislation transferred executive authority over decisions taken in 
the civil and administrative fields from the ministerial social services to 
the local social services. Local social services fostered the development of 
alternative social policies, putting juvenile offenders into the general 
social welfare for minors and their families. This represented a strong 
shift towards community intervention and small residential structures 
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aimed at improving compliance and avoiding the stigmatization and 
social exclusion associated with closed institutions. In the spirit of the 
new law the measures to be imposed on juvenile offenders were to be 
decided by the juvenile court, even though the penal, civil or 
administrative provisions were to be implemented by local authorities. 
This separation led to a hidden struggle between juvenile court 
magistrates and local social services (Gatti and Verde, 2002). In fact the 
implementation of court-based penal measures depended on the 
structures that the local authorities had provided. The new system came 
to be accepted and the conflict between autonomy of the Court and the 
right to autonomy in their intervention for local social services. 

From the middle of the 70s, also on the basis of experiments of 
diversion, carried out in other European countries and on the basis of 
national and international research activities on the potential negative 
effects inherent in the interaction between minors and criminal justice, a 
principle has progressively gained ground: the principle of the minimum 
prejudice of the trial, that is to say reducing to the minimum the judicial 
interventions, in particular those coercive and restrictive in nature. So, 
the judge takes into account the prejudice the trial can cause to the minor 
and, case by case, considers if it is appropriate to go on with the 
proceedings or if it is better to interrupt them, with a view to educational 
purposes. In Italy, this principle is embodied in Law no. 448/1988, which 
develops the results of national and international observations and 
experiences, in some cases anticipating the development of the principles 
included in some important international Charters, such as the UN 
Convention on the rights of the Child, signed in New York in 1989. 

The approval of DPR n.488 introduced a new juvenile penal 
procedure for young offenders within the broader context of a more ge-
neral procedural law reform.1 
                                                      
1 The most significant legislation that has affected the criminal justice system was 

the 1988 promulgation of a new Code of Penal Procedure. The new Code 
represented a substantial shifting from the old inquisitorial system to a modern 
adversarial system. The most important innovation of this new legislation 
concerns the admission of evidence that, as a rule, can be obtained only during 
the course of an oral and public trial, in front of the judge (acting as a third party) 
on the basis of witnesses' cross- examination and other kinds of proof legally 
presented in the Court. The trial is conducted by the prosecution and defense on 
a parity basis. Although the new Italian Code of Penal Procedure is similar to the 
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Law 488/1988 provided a shift from an inquisitorial to an accusatory 
model. The new process is divide in three phases. The first one, the so-
called preliminary investigation, conducted by the public prosecutor 
through the criminal investigation department of the Police (under the 
supervision of the magistrate for preliminary investigations) is followed 
by a preliminary hearing, during which the judge assesses the 
investigations carried out and decides whether to dismiss the case or 
order a trial. The preliminary hearing is carried out by one professional 
magistrate and two honorary judges. The court can decide to commit the 
minor for trial, find ‘no grounds for prosecution’, place the youth on 
probation, or may apply an alternative sanction to detention. In order to 
avoid any trauma the young offender is not cross examined. 
Furthermore, it is not possible to institute a civil action to claim 
compensation for damage during juvenile trials. In order to protect the 
minors involved, the parents or those who have legal authority over 
them are allowed to attend the trial. Given the young age of the 
defendants, and in order to assist in their social rehabilitation, as well as 
for purposes of prevention, the law provides for two decisions that 
might be issued: a decision dismissing the case because the fact is of 
minor importance and a decision suspending the trial and putting the 
defendant on probation. The decisions are of great significance. In the 
first case, the judge can decide not to proceed when, given the light and 
occasional nature of the offence committed, he/she decides that a 
continuation of the trial would harm the development of the minor. In 
the second case, the judge can suspend the trial (for a period that cannot 
exceed a maximum of three years for the most serious cases), by putting 
the defendant on probation, under the control and with the assistance of 
the social services. At the end of the period of suspension, if a positive 

                                                                                                                             
adversarial English and American systems, its system of written laws still retains 
important differences when compared with the Anglo-American system, such as 
the obligatoriness of penal action. (obbligatorietà dell'azione penale). The 
obligatoriness of penal action is sanctioned by the Constitution (Art.112). 
According to this provision, the Public Prosecutor (Pubblico Ministero), when 
becoming acquainted with the commission of a crime (notizia criminis), is legally 
bound to start the investigation and, if there is enough circumstantial evidence, to 
take penal action against the alleged culprit of that particular crime. The Italian 
Prosecutor is therefore without discretionary power to withhold prosecution. 
Prosecution is not simply a right, but a duty of the Italian Public Prosecutor. 
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evaluation of the minor’s behaviour during the probation period is 
given, the charge is dropped. 

2. Some data 

Juvenile delinquency has aroused a strong social alarm especially in 
recent years often due to specific criminal events. As we can see the 
juvenile criminal rate raised during the last decade mainly in virtue of a 
juvenile population decrease (Table 1). 

 

Table 1: Juvenile offenders and population (14-17 yrs). 
Year Juvenile offenders Juvenile Population  Rate per 100,000 

1992 44.788 3.177.809 1409 

1993 43.375 3.012.735 1440 

1994 44.326 2.848.464 1556 

1995 46.051 2.709.903 1699 

1996 43.975 2.604.475 1688 

1997 43.345 2.522.533 1718 

1998 42.107 2.464.151 1709 

1999 43.897 2.413.008 1819 

2000 38.963 2.366.984 1646 

2001 39.785 2.312.908 1720 

2002 40.588 2.273.081 1786 

2003 41.212 2.268.588 1817 

2004 41.529 2.272.295 1828 

R= Rate on Juvenile Population x 1000. Source: Our processing on 
ISTAT data. 

 

Considering the next table we can argue how Italian criminal 
population decrease from 1992 to 2004 by 19% from about 82% to 71% 
(these percentages refers to the indigenous representation of Italians in 
the juvenile offenders sample). On the other hand foreign juvenile 
offenders’ rate had an increase in the last decade, of 50.6% (rate 1). This 
fact is due to the general increase of young migrants in the more general 
youth population. 
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Table 3: Italian and migrant juvenile offenders. Years 1992-2004. 
Year Foreign Juvenile 

Offenders 
Juvenile 
offenders 

Rate 
1 

Juvenile 
Population 

Rate2 

1992 8.002 44.788 1787 3.177.809 25 

1993 9.107 43.375 2100 3.012.735 30 

1994 11.015 44.326 2485 2.848.464 38 

1995 12.701 46.051 2759 2.709.903 47 

1996 11.454 43.975 2605 2.604.475 44 

1997 11.196 43.345 2583 2.522.533 44 

1998 10.926 42.107 2595 2.464.151 44 

1999 11.887 43.897 2708 2.413.008 49 

2000 9.124 38.963 2342 2.366.984 38 

2001 8.720 39.785 2192 2.312.908 38 

2002 10.009 40.588 2466 2.273.081 44 

2003 11.465 41.212 2782 2.268.588 50 

2004 12.053 41.529 2903 2.272.295 53 

Juv. Pop. = Italian and Migrant Juvenile Population; R1= Migrant 
juvenile offenders on juvenile offenders’population x 100.000; R2 = 
Foreign juvenile offenders on Juvenile Population x 100.000. Source: 
ISTAT data. 

 

Generally for Italians and foreign juvenile offenders prevail, in 
descending order, predatory, individual (voluntary injuries, attempted 
homicide, sexual violences) and drug crimes. 

For example if we look at the institutional response in First Reception 
Center (CPA, Centri di prima accoglienza, pre-trial detention centers) from 
1998 the number of Italian juvenile offenders in CPA decrease 
significantly while foreign juvenile offenders instead increased 
significantly. Comparing the gender of the persons entering into CPA we 
can a huge gap between males and females. Italian girls are about 5% of 
the total, while for migrants the percentage is about 38%. For the most 
part these foreign females are nomads charged with property offences. 

As regard to the nationality of migrant juvenile offenders, most of 
them comes from Eastern European countries such as Romania and 



Juvenile Justice in Italy: Some Intervention Praxis of Inclusion and Treatment with 
Young Offenders. 

 

245 

former Yugoslavia (Serbia-Montenegro, Bosnia-Herzegovina and 
Croatia), or from North African countries including, primarily, Morocco 
and Algeria. 

Regarding juvenile offenders in prison (IPM, Istituti penali per 
minorenni) there is a strong increase of juvenile migrants in correction 
facilities. Migrant minors arrive from countries of Eastern Europe, 
particularly Romania, former Yugoslavia and from Albania. 

Instead, community judicial measures (as a consequence of a 
probation/diversion sentences) regard mainly Italians (in 2006 about 
57%), even if in the last times a growing number of migrants (36%) and 
gypsies (9%) received this opportunity. 

One of the reason is that migrant juvenile offenders come into contact 
with the Juvenile Justice System at a higher rate than Italians. In Italy 
migrant minors have a higher probability of being sentenced to prison than 
Italians. One of the reason of that is that Italian Juvenile Penal System 
provides alternative sanctions for juvenile offenders unless this is not 
possible because of the absence of family, stable residence or a full-time job. 

3. The sentencing practices: a legislative example of good 
practice. 

From 1980 to 1988 the penal legislation for minors was strictly 
inquisitorial, but after the approval of Law 488 which introduced a new 
juvenile penal procedure the sentencing system became accusatory. The 
new forms of sentencing are inspired broadly by diversion, probation 
and de-institutionalization. The main specific penal provisions for 
minors are: 

a) Judicial pardon: this is a form of decriminalization applicable only 
once. In this case a pardon mat be applied when, having assessed the 
gravity of the offence and the individual’ criminal capacity, the 
magistrates presumes that the minor will not commit any further 
offence. This measure remains on the minor’s criminal record until s/he 
reaches the age of 21 years. Judicial pardon is applied in 30 to 40% of all 
prosecutions in the last decade. 

b) Insanity defense. Dismissal on the grounds of incapacity to 
understand and to form intent (incapacità di intendere e di volere). This 
measure depends on the ascertainment of a condition of immaturity. 
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c) Dismissal on the grounds of the insignificance of the offence (irrilevanza 
del fatto, art.27). Art.27 of Law 448 states that ‘if the offence is petty and 
when to proceed with the case would jeopardize the minor’s education’, 
the public prosecutor may ask the magistrate to dismiss the case on the 
gorounds of insignificance of the offence. 

d) Suspension of the trial and imposition of probation (sospensione del 
processo e messa alla prova). This measure is operated in accordance with 
the Social Service of the Ministry of Justice. This measure can be obtained 
either at the preliminary hearing or during the course of the trial. The 
probationary period may be as long as three years for a serious crime. 

During probation and the dismissal for insignificance of the offence 
the magistrate may impose orders (prescrizioni), which are aimed at 
making amends for the consequences of the offence and promoting 
reconciliation with the victim. This latter provision constitutes a new 
orientation of the Italian juvenile justice system towards a restorative mo-
del of justice. 

The shift from a punitive rehabilitation vision towards a restorative 
one reflects a new concept of the criminal sanction which not only does 
not affect the aspects concerning the personal responsibility but clearly 
contains, making use of all the resources available on the territory, a 
series of proposals and opportunities which the person can seize for his 
own change, and a better consideration of the interests of the victim, 
whether it be a single person or society as a whole. Criminal mediation 
comes within this context; according to mediation, both the crime victim 
and the offender, adequately helped, can actually take part in the 
resolution of the conflict caused by the offence, instead of contenting 
themselves with accepting a judgment issued by another party. In Italy 
prosecution is mandatory and consequently, the development of 
mediation will not be able to meet the need for the reduction and 
streamlining of proceedings. However, the system of juvenile criminal 
proceedings is able to redefine the boundaries of the criminal intervention, 
creating a sort of middle land where it is possible to exercise justice 
without instituting legal proceedings. 

In sum, there are numerous instruments that juvenile penal law 
grants the judge to adapt the sentence to juvenile offender’s personality. 
The underlying philosophy is inspired by diversion and flexibilization of 
sentencing. 
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Detention can be applied when it proceeds for crimes not including 
manslaughter for which the law establishes a life sentence or detention 
not less than the maximum of 9 years. The judge arranges detention if 
serious requirements relating to the investigation are present, related to 
concrete danger of the acquisition of evidences; if the minor escaped or a 
concrete danger of escape exists; if, there is the concrete danger that 
juvenile offender will commit serious crimes using arms or other 
instruments for personal violence. 

Regarding Youth Prisons (IPM), which ensures the implementation of 
judicial authority measures, such as custody or execution of the sentence 
against juvenile offenders, we assist in the last time to an increase of 
foreign juvenile offenders. The rate of Italians in IPM stands roughly at 
2%. The rate of foreigners instead varies between 8% and 12%. It should be 
noted, in this regard, that the rate of detention of foreigners is four times 
as much as the Italians, despite the proportion of the most serious crimes 
against the person that corresponds to one third compared to that of the 
Italians. With reference to the country of origin, most foreign minors are 
arriving from countries of Eastern Europe, particularly Romania, and the 
former Yugoslavia and from Albania. Many are children who come from 
Africa, mainly from Morocco and Algeria. Those who come from America 
and Asia are predominantly minors. Their medium age is around 16/17 
years, while those who have 14 or 15 years are less often represented. The 
present age of detainees includes those who are called “young adults”, 
with an age ranging from 18 to 21 years. They committed crimes when 
they were still minors and for the Italian law, they will be in charge of 
juvenile services until they have completed the age of 21. 

Detention should guarantee the following: 

a. Organization into groups: subdivision of young offenders into 
small groups (10/12 individuals) satisfies the requirement to guarantee a 
good relational climate and satisfies the need of realizing a powerful 
treatment/educational intervention; 

b. Separation of juveniles from adults; 

c. Integration between Italian and migrant youth; 

d. Permits to work and to live (partially) outside the detention center; 

e. Integration of the external community; 
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f. Relationships with relatives and other meaningful people. 

Anyway prison as punishment is inflicted on an extremely limited 
numbers of young offenders, especially for foreign young offenders who 
receive this privative measure because of the lack of other rehabilitative 
measure applicable. In this case incarceration is used as a sort of 
emergency response to social situations which are difficult to handle. 
This bifurcation is typical to many modern juvenile justice system: the 
modernization of the system, implemented through such measures as 
diversion and probation, seems to be available to the more fortunate 
sector of the target population, while the old methods –not completely 
abandoned- end up as a receptacle for those minors who are less 
fortunate, like foreign juveniles (Gatti and Verde, 2002). In fact, foreign 
juveniles are incarcerated for committing less serious crimes than 
Italians. During imprisonment juvenile offenders are under the 
jurisdiction of a Re-entry Court (Magistratura di Sorveglianza). 

Differently from adult offenders, Italian penal and procedural law for 
juveniles is inspired by a general criterion of ultima ratio (i.e. last chanche). 
In this sense detention is seen as a residual possibility for the juvenile 
offender. Particular emphasis is given to form of sentencing (as probation 
for example) where social services (governmental and local) and families 
play an essential role. A The specificity of the juveniles in the face of penal 
norms emerges in a way shown by the sentence of the Constitutional 
Court no. 168 of 1994, which excluded, without conditions, the 
constitutional legitimacy of life sentences for juveniles. The Court, in fact, 
has confirmed that it is from art. 31 of the Constitution (which provides 
special protection for infancy and youth and favors the institutions 
necessary for this aim) that the illegality of the previsions of life prison 
sentences for juveniles focusing on the for those eighteen years and under 
is derived, putting all of the subjects in the same punitive context, without 
taking into account the particular conditions of juveniles. It is precisely art. 
31 of the Constitution, together with international petitions, that makes the 
resocialization-educative function of the juvenile sentence. 

Governmental Social Services are called to support the actions of the 
judicial authority through interventions of support and treatment of the 
minor according to the most important principle contained in the 
Juvenile Penal Law, that is process and sentencing measures must be 
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adapted on the personality and the educative requirements of minors. Local 
Social Services are more oriented in prevention and treatment activities. 

Juvenile Judge must give particular attention to understanding the 
personal, familiar and social situation of juvenile offender in order to 
identify the most educative way of sentencing. Even prosecutor are 
given, through an high degree of discretion, the chance to individualize 
educational and vocational measures for the juvenile offender. 
Furthermore, in order to prevent suffering caused by the trial and to 
enable a positive development of personality, it is established that the 
Judge must illustrate the minor the legal and social meaning of the trial 
as well as the content and the reasons for the decisions adopted. 

4. The role of the ‘Third sector’ in the administration of 
juvenile justice 

Third sector associations (Ngo’s and other non-governmental 
association) play a crucial role in the enforcement of criminal justice 
structures for minors. The intervention of Third sector association is a 
good example of best practice in our country. Associations play a role in 
offering a wide web of post release structures, in maintaining and 
providing communities (for community sanction programs) and in job 
assistance and training for criminal youths in the post-conviction phase. 

An important role is played within the implementation of 
restorative justice programs. In fact he New Juvenile Penal Trial moved 
from a pure rehabilitative and punitive perspective to a new conception 
of the penal procedure: restorative justice. The attention to the victim is a 
recent conquest of the Italian law. The idea of restorative justice, through 
the use of the instruments of penal mediation, is based on growing 
interest in the victims of crimes, giving them the same level of 
consideration. In Italy, unlike many European Countries as well as 
countries outside Europe, mediation has become an object of reflection, 
studied and applied only in the last decade, and restricted mainly to the 
Juvenile Penal practices. Mediation experiences have been carried out in 
Turin, Bari, Catanzaro, Milan, Palermo, Rome, Trento and Venice, from 
North to South. Within the Italian Juvenile Penal Trial, mediation follows 
the penal procedure and can be activated in every moment of the penal 
procedure. Mediation practices can be promoted: 
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1. During preliminary investigations (Art. 9 of the D.P.R. no. 448/88: 
“the prosecutor and Judge acquire facts about the minor’s personal, familiar, 
social conditions and resources, to assess criminal responsibility and to estimate 
the social importance of the act). In this phase, mediation has a character of 
immediacy regarding the crime. Before the victim and offender become 
labelled by their roles in the process they can have a meeting with a third 
non-institutional body. The mediation involves: the admission of 
responsibility; the consent of minor; the consent of the victim. 

2. During preliminary hearing: According to the D.P.R. no. 448 of 
1988, there are two possibilities for introducing Penal Mediation: 

a) Art. 27 of the D.P.R. n.448/88 (diversionary sentence), offers a 
place in which mediation can be activated. The unimportance of the fact 
and the occasionality of the criminal behaviour represent two elements 
which make criminal mediation the most appropriate instrument for 
solving the conflict between the offender and victim. 

b) Art. 28 of the D.P.R no.448 (probation sentence). In this case, the 
law recognizes a specific effect on a possible reconciliation during the 
probation procedure. In this case, criminal mediation serves as 
instrument through which young offender and victim, adequately 
supported, take part in the management of the conflict caused by the 
crime. Art 28 represents a penal instrument for juvenile offenders and 
offers a response which is adapted to the personality of the minor, 
through the proposal and the construction of an educational project. This 
is an example of actualization of the ‘principle of residuality’ (principle of 
ultima ratio) and the ‘principle of minimal offensiveness’ (or 
destigmatization principle or minimum intervention principle) which makes 
reference to the risk that the process turns out superfluous or harmful, 
compromising the harmonious development of a personality still in 
development. The plan must provide for flexibility during the probation, 
that is, the elements of the project must be open to modification, or the 
probation can be shortened or substantially lengthened in relation to the 
objective conditions of the probation. The flexibility therefore allows the 
modification of the project in progress should unexpected events occur, 
should the specific needs of the minor change, should some resources 
become scarce. The services firstly try to provide information and 
stimulus to the family through meetings that should help them to accept 
and understand the event. They attempt to promote the immense 
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opportunity that probation presents, from the perspective of further and 
positive growth of the minor rather than the stigmatising expiation of the 
sentence. 

Every educative project must consider certain areas of intervention, 
that is: family, as the unit where the minor has significant relationships; 
school; work; leisure time, as an educative-experimental space where the 
minor’s capacity for autonomy and self-realization are played out; peer 
group, considered, from a pedagogical and educational point of view, a 
resource and a risk for the development of the minor; associations and 
voluntary services, analysed as alternative proposal to the needs of self-
realization, responsibility, identification and socialization of the minor. 
The obligations to which the minor is subject, therefore, have to be 
stringently respected, so that the minor’s conduct is carefully observed, 
so that they comprehend the importance of the probation. Judges can 
order a special prescription relative to study activities, jobs, 
apprenticeships or other activities useful for the minor’s growth. They 
can also impose particular obligations of a positive nature such as 
voluntary social service, environmental protection or sports activities, 
always considering the specific qualities of every minor if we are to 
prevent them from being reduced to simple instruments of social and 
penal control. Negative prescriptions exist as well: timetables, 
prohibition to attend places and/or have contact with specific people. In 
the case of serious and repeated violations of the prescription the judge 
can arrange for the measure of home confinement. 

5. Globalization of criminal process and youth justice in Italy 

There is no disputing that the time of primary criminalization 
desired by criminal legislation makers of recent years implies the 
worsening not so much of “middle class” crimes but those of the urban 
sub-proletarian. The budget headings for order and security are growing 
in all of the industrialized countries. The aim is to regulate large sections 
of the population, and consensus for prisons stems from concern about 
convincing electorates that crime will be dealt with without hesitation, 
that criminals will be brought to justice. The disturbing problems behind 
every imprisonment (life difficulties, assistance for an increasingly poor 
and socially marginalized stratum, a lack of legal work opportunities in 
the territory) are issues which are often overlooked. It is important to 
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show that something can be done to counter the spread of crime which 
threatens personal safety 

The new criminal doctrine hardly considers the individual as an 
offender. Instead it looks at the at-risk social stratum to which this 
person belongs (Garland, 2003; Melossi, 2003). The creation of the new 
world and criminal order, where the reassurance of order prevails, 
contributes to the revival of the old notion of a ‘dangerous class’: all of 
the underclass of purse-snatchers, drug dealers, prostitutes and thieves 
which incite public outcry and public indignation. Even the emphasis 
demonstrated by the media of particularly atrocious crime stories serves 
to fuel the collective anguish and justify the most sever retribution to 
placate the sense of loss and emptiness caused by a crime (Melossi, 1998; 
Ciappi 2003). The creation of a new global criminal order requires a 
strong and effective anecdote to treat the public’s obsession with safety, 
which foreigners, in particular, play a large role in. 

Prison has become a tool of “social detention,” a containment tool 
for that segment of the population whose life experience is principally a 
social problem, not yet or not adequately addressed. Imprisonment 
continues to be a social deposit and a place to contain people when 
alternative solutions are either absent or fail. In Italy the area of “social 
detention” (drug addicts, immigrants, people in other situations of social 
hardship) makes up approximately two thirds of the detainees (of the 
65% there are 27% drug addicts, 30% immigrants and 8% other situations 
of hardship) and by significantly reducing these percentages, the process 
of imprisonment can be inverted (Margara, 2004). 

The Juvenile Penal Institutions in Italy are largely becoming places 
for the imprisonment of foreign minor offenders. The percentage of 
foreign minors greatly exceeds half of the total occupancy, with an 
elevated level, in particular, in Northern Italy. For example in one of the 
largest juvenile prisons, certainly the largest in Northern Italy, Milan’s 
“Cesare Beccaria,” the percentage of foreign occupants, for some years, 
has reached – and at times exceeded – 85% of the total of detained 
minors. These are primarily Moroccan, Rom from former Yugoslavia and 
Albanian minors (Rossolini, 2002). 

The percentage of foreign minors in the Juvenile Penal Institutions is 
the same; according to the data for the first semester of 2005 there are 
approximately 63% (479 young people) versus 37% of Italians (289). 
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Among the foreign youth held by the Institutions there are, in 
descending order, Romanians (33% of the population of foreigners help 
in the Penal Institutions), Moroccans (approximately 20%) and Serbs 
from Montenegro (approximately 10%). The majority of the minors held 
by the Juvenile Penal Institutions are in preventive custody 
(approximately 68%), with a notable difference between Italian minors 
(40%) and foreign minors (around 70%), and this data, in conjunction 
with the findings for adults, indicates a greater probability that the 
foreign minor will be subject to preventive custody than their Italian 
peers. 

The greater presence of foreign minors in the Juvenile Penal 
Institutions is not due to a greater participation in the most serious 
offences (homicide, robbery, extortion); it is, rather, Italian youth who 
commit these types of offences in the Juvenile Institutions. Foreigners in 
the Institutions are primarily convicted of theft and violation of drug 
laws. In other words, if a prison sentence is justifiable for an Italian 
minor for serious offences, for foreign minors, even a predatory crime is 
enough to open the door to juvenile detention. 

The reasons why foreign youth end up in prison more easily are the 
same reasons that make the job of educators working with these 
individuals more difficult. Young immigrants in prison represent a social 
stratum characterized by poverty and a lack of a social network, by a 
frequent lack of money and lack of social and family references, by 
affective isolation: “non-persons” deprived of identity and community 
associations (Dal Lago, 1993). In line with what happens in large 
cosmopolitan European cities (with reference, also, to the civil unrest in 
the banlieu in France at the end of 2005) and the United States, these 
young Moroccans, Albanians and Romanians live in a precarious state, 
not only in terms of economics (which rouses a increasingly marked de-
proletaritization) but also in terms of identity, due to the sense of personal 
humiliation and community stigma imposed on these new urban 
outcasts (Sassen, 2003; Wacquant, 2003). In this sense the separation 
between culture and identity, and the division of the urban space in 
accord with the divisions of society, encourages the emergence and 
affirmation of a distinct identity based on the community, on the lifestyle 
and behaviour: a fragmentation of identities perpetuating social division 
(Scalia, 2005). 
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Why the high number of foreign minors in prison? One explanation 
is that, for the offender, the danger of being on the run usually reflects on 
the assessment of their lifestyle, to the ties to the place where they are 
situated, a condition that punishes the immigrant who often has no 
home, no stable job, no family or relatives (Barbagli, 1999). The 
institutionalization or, rather, the youth’s induction into the criminal 
justice circuit, causes, paradoxically, an increase in the probability that 
the minor (and especially the unaccompanied foreign minor, without 
family) builds working and social ties in the territory through the 
support of local social services and the third sector. 

It clear that delinquency is no longer perceived of as a social element 
to understand and to “treat” but a phenomenon to manage (Ciappi, 
1997). The system of sanctions and fulfilment of sentences no longer 
responds to the liberal criteria of a correlation between the seriousness of 
the crime and the sentence, but to the indications of social danger (hence, 
once again, reference to the actuarial conception of the deviance and 
criminal and penitentiary policies), that is, any previous sentences, the 
risk of being on the run, the group which the individual usually 
frequents, etc. This is why in many criminal laws we now witness two 
criminal models with distinct speeds: “fast” for individuals with a high 
stake in conformity (namely for upper middle class individuals who 
have well established social ties and are neither economically 
disadvantaged nor actuarially dangerous), “slow” for all of the 
marginalized individuals who fall into at-risk groups, among which are 
immigrants, especially those without a resident card. 

These foreign youth find themselves in perpetual limbo between 
accepting the value of membership, and acquisition of models of social 
integration frequently seen as active participation in the sphere of 
consumerism, which has become, in fact, the conditio sine qua non of civil 
rights. And often the offence is the illegitimate means for giving form to 
interpersonal relationships, representing extreme opportunities for 
access to money and consumer goods necessary for obtaining social 
recognition, especially for those immigrants who live in urban areas 
most affected by decay and generally identified as fertile soil for all kinds 
of social problems (Wacquant, 2003). 

Many of the workers in the third sector describe the reality of the 
foreign youth and young adults as one in limbo between the search for a 
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common identity “contaminated” by the process of assimilation of the 
Italian youth culture, and the sense of exclusion and marginalization in 
which they are forced to live (Revelli, 2005). Foreign minors experience 
exclusion and contradictions of a system which promotes the message of 
success and wealth while dignified working conditions are difficult to 
obtain. They experience tension which only serves to foster rejection and 
defiance in the face of normativity. 

6. The future: a need for reform 

The new juvenile system represents the results of a compromise 
among various ideologies: safeguarding the rights of the offender (due 
process), increasing the responsibility of the minor, rehabilitate the 
young offender through personalised social programs of rehabilitation, 
reducing the terms of preventive detention (De Leo, 1985). There are 
many points of contrast between the treatment oriented model and a 
pure crime control position. On one hand the reform introduced a norm 
which allows for the decriminalization of any type of offence on the 
ground of insignificance (art.27) and on the other hand allows a range of 
preventive measures of therapeutic nature, a range of psychosocial 
interventions aimed at providing a response within the penal system. 
Because of the fact that the norms have been applied very differently in 
various geographical areas the new tendency is now to re-centralize the 
penal intervention. 

To remind that officially based statistical analysis of delinquency 
often reflect the action of social control agencies rather than the real 
numbers and features of delinquent behaviour. In general property 
crimes are the most commonly recorded type of offence while violent 
crimes are rather unusual (even though the mean age for violent crimes 
is lowering). The rise in juvenile violence would be a product of the 
spreading condition of anomie and alienation resulting from the 
problems of mass immigration, the growing number of idle juveniles 
and finally the dissolution of local communities in urban 
neighbourhoods, once characterized by working-class culture. 

The large number of reported foreign juveniles can be seen as a 
consequence of two different causes: firstly immigrant minor live in a very 
difficult social situation (clandestine immigration, irregular families, 
school problems, poverty), which entails a growing risk of marginality and 
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their involvement in delinquent and criminal pathways; secondly, their 
socio-economic and cultural circumstances results in a grater vulnerability 
to penal reaction. They have a greater chance of being reported, 
prosecuted and incarcerated than their Italian counterparts (Gatti and 
Verde, 2002). While foreign juvenile offenders are mainly concentrated in 
northern and central Italy, the involvement of juveniles in organised crime 
violence is typical of Southern Italy where deteriorating neighbourhoods 
of southern towns give juveniles the chance to be hired by criminal 
organizations, where minors are exposed to criminal values and lifestyles 
in the hopes of aspiring to roles in the criminal organization. 

Another point is related to the difference between a strong non-
punitive, rehabilitative approach (with a full range of psycho-social 
interventions) for many young offenders (especially young middle class 
Italian males) and the ‘others’, the foreign (or nomad) young offenders. 
Furthermore many norms (as for example diversion and probation) have 
been applied very differentely in various geographical areas, not least on 
account of the varying standards of the local authority social services. 

An interesting new approach introduced in recent years on an 
experimental basis is that of mediation schemes between offender and 
victim together with community service orders. Many mediation offices 
have been constituted, relatively independent from the Court, composed 
of educators, psychologists and criminologists. In Italy victim-offender 
mediation centres were established for the first time in the early 90s 
within the juvenile criminal justice system. Such system is functionally 
connected with, and somewhat dependent on, a complex network of 
subjects and institutions, such as the national and local social services, 
the judicial police for juveniles, voluntary work associations, and 
rehabilitation communities, where the juvenile offenders may be placed 
for the execution of the sentence (probation, rehabilitation, etc.). 

As to the actual application of interventions, the main guidelines 
developed by the Central Office for Juvenile Justice [Ufficio Centrale per la 
Giustizia Minorile] of the Ministry of Justice are the following: 

a) defining and proposing a new set of rules for the enforcement of 
criminal sanctions in relation to minors, limiting the interventions of a 
strongly restraining nature, such as imprisonment, to more serious 
situations, considering the type of offence committed, the age and the 
problematic nature of the person; 
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b) implementing and using a multifunctional system of Services, as 
a new model of intervention for juvenile deviance, taking also into 
account the experiences of other European countries (mediation in 
criminal cases, community service, etc.) welcoming the international 
recommendations in this field and the EU guidelines; 

c) given the great number of minors reported for having committed 
an offence, but who are not under restrictive measures, strengthening 
and organizing in a different way the interventions of Juvenile Criminal 
Services, defining new models providing for cooperation and 
interconnection of all the resources (state, local, private and public) 
available on the territory; 

d) establishing a functional link between the intervention policy of 
the Central Office for Juvenile Justice and the policy of all the other 
institutions, both public and private, among which Universities and 
study and research bodies involved in the problem of juvenile malaise. 

Despite the proposals of the central institutions juvenile justice in 
Italy is nowadays a compromise between different ideologies, between a 
just desert model caused by the moral panic about some juvenile crimes 
among the public and a due process which insists on the formal and 
special guarantee of young offenders’rights in the juvenile justice system. 
Even though the Center Right Government is moving in revising the 
Juvenile Law toward a reform of many too lenient measures the 
welfare/participatory model with an emphasis upon rehabilitation seems 
to be maintained in principle. 

A last question. For many international scholars the Italian juvenile 
justice is characterized by leniency, by a strong level of tolerance of the 
juvenile justice system in Italy against the back-drop of increasingly 
punitive juvenile justice policies that have evolved in many Anglo-
American societies (Nelken, 2006). Much of the penal policy governing 
juveniles in Italy was established by the juvenile justice procedural re-
form act of 1988, which addresses the delinquency of youths between the 
ages of 14 and 18 years. The procedures require that prison be avoided 
and that the legal process not interrupt the normal process of education 
and growing up. For the most part, juvenile offenders are disposed of 
informally and never progress on to the trial process; the rate of juvenile 
incarceration is exceedingly low compared to other Anglo-American 
societies. Additionally, the cultural significance of the family is much 
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more prominent than in other Anglo-American cultures, illustrated by 
the low rate of “broken families” in the country, and family is largely 
regarded as the natural and proper place for discipline and socialization. 
The prominence of the Catholic Church in guiding Italian criminal and 
juvenile policies is also noted as a contributing factor to the tolerance 
displayed toward juvenile offenders in this country. The lack of scientific 
evaluation and criminology within Italian society as well as a lack of 
recidivism data on young offenders is another problem. Against David 
Nelken criticism, it is argued (Ciappi, 2008) that even in Italy, seen the 
high percentage of foreign minors into penal institutions, there is a sort 
of double punitiveness that characterized the penal and procedural system. 
Social development initiatives in the field of juvenile justice are 
addressed mainly to young Italians. 
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İtalya’da Çocuk Adaleti Sistemi: Bazı Yeniden 
Topluma Kazandırma Müdahalesi Uygulamaları ve 

Genç Suçluların Islahı 
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Çev.: Araş. Gör. Büşra DEMİRAL 

1. Tarihi Gelişim ve Güncel Uygulamalar 

Başlangıç noktası 1934 yılıdır. 1934 yılında, diğer Avrupa ülkeleri ile 
kıyaslandığında ciddi bir gecikme ile İtalya'da nihayet Çocuk Mahkeme-
si kurulmuştur. Bu mahkemeye üç yetki verilmiştir: 

1) Çocuk suçluların (14-17 yaş) ihtisas mahkemeleri tarafından yar-
gılanacağını güvence altına alan Cezai Yetki; 

2) 18 yaşından küçük mükerrer çocuk suçluların anormalliğini ka-
nıtlayan ve ahlaki ıslahı sorunlarına eğilen İdari Yetki; 

3) Ebeveyn otoritesini kısıtlayan düzenlemeleri dikkate alan Hukuki 
Yetki. 

1956 yılında, Anayasanın güçlü girişinden sonra 888/1956 sayılı Ka-
nun, suça yönelen küçüklerin ihtiyaçları ve eksikliklerine daha çok dik-
kat çekerek çocuk suçlulara yönelik bakış açısını değiştirmiştir. Böylece 
ıslah edici müdahale, sosyal savunmanın gereksinimlerini aşarak, yıllar-
dır bir üstünlük olarak düşünülen eksiklikler ve kişisel saiklerle başa 
çıkabilmek için bireyselleştirilmiş iyileştirmeyi hedeflemiştir. Çocuk suç-
lular modern kanunlarda korunmaya ve yeniden sosyalleştirilmeye 
muhtaç bireyler olarak görülmektedir. Çocuk yargılaması, bu sürecin 
gelişim dönemindeki bir çocuğun kişiliğinin düzenli gelişimini riske 
atabilecek, yararsız veya zararlı bir hale dönüşme riskine dikkat çekile-
rek, asgari sakınca ilkesince yürütülmektedir. 
                                                      
 Messina Üniversitesi, İtalya 
 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Ana-

bilim Dalı 
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Çocuk adaleti sisteminde ilk değişiklik 1956 yılındaki düzenleme ile 
yasalaşmıştır. Bu değişiklik ıslah edici bir yönteme doğru yönlendiril-
miştir ve 1962’de çok çeşitli refah hizmetleri kurulmuştur (Gatti ve 
Verde, 1988). Bunların içerisinde çocuk mahkemeleri ile yakın işbirliği 
içerisinde çalışmak zorunda olan ve görevi, hukuki, cezai ve idari alan-
larda çocukları desteklemek ve yardım etmek için bir dizi girişimi sür-
dürmek olan, küçükler için uzmanlaşmış bir sosyal hizmet kurumu bu-
lunmaktadır. 1956 yılından önce hakimler, ıslah edici unsurlarla ılımlaş-
tırılmasına rağmen cezai tedbirleri esas olarak kullanmaya zorlanmışlar-
dır. 

1956 yılından sonra çocuk suçluluğu sosyal hizmetler ve mahkeme-
ler arasındaki güçlü ve yapısal ilişkiler sayesinde gittikçe daha iyileştirici 
hale gelmiştir. Betti ve Pavarini (1985)’ye göre bunun kapsamlı etkisi 
küçük, bir suç işlesin veya işlemesin genel etkinin sosyal bir kontrol ihti-
yacından esinlenen bir ıslah sürekliliği yaratmaktı. Çocuk adaleti modeli 
temel olarak suç kontrolü ve adalet modeli karışımıydı. 1956 yılını takip 
eden yıllarda idari alanda sağlam bir genişleme ve küçüklerin iyileştirme 
ve sosyal bakımı için kurulan ve fakat rahatsız ve yeterli sağlık hizmetle-
rinden yoksun olan yapı ve kurumların geriliği ile ilgili ortaya çıkan ani 
bir eleştiri görülmüştür (eski manastır ve okullar gibi). 

1977 yılında idari merkezileştirme hakkında Kanun (616 sayılı DPR) 
çocuk adaleti sisteminde elverişli bir çalışmada ciddi bir dönüşüme se-
bep olmuştur. Kanun, yürütme organını hukuki ve idari alanlarda alınan 
kararlar üzerine bakanlık sosyal hizmetlerinden yerel sosyal hizmetlere 
sevk etmiştir. Yerel sosyal hizmetler, çocuk suçluları küçükler ve aileleri 
için genel sosyal refah içerisine dahil ederek alternatif sosyal politikala-
rın gelişimini teşvik etmiştir. Bu, yakın kurumlarla iş birliği içinde, dam-
galama ve sosyal dışlanmayı önlemeyi ve uyumluluğu geliştirmeyi 
amaçlayarak, toplumsal müdahale ve küçük oturma yapılarına karşı 
güçlü bir değişimi temsil etmiştir. Cezai, hukuki veya idari hükümler 
yerel otoriteler tarafından uygulansa bile yeni Kanun’un ruhuyla, çocuk 
suçlular hakkında uygulanan önlemler çocuk mahkemeleri tarafından 
hükmedilmiştir. Bu ayrım, çocuk mahkemesi hakimleri ile yerel sosyal 
hizmetler arasında gizli bir mücadeleye yol açmıştır (Gattiand Verde, 
2002). Gerçekte mahkeme temelli cezai tedbirlerin uygulanması yerel 
otoriteler tarafından sağlanan yapılara bağlı kılınmıştır. Yeni sistem ve 
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Mahkemenin bağımsızlığı ve yerel sosyal hizmetler müdahalelerindeki 
bağımsızlık hakkı arasındaki uyuşmazlık kabul edilebilir hale gelmiştir. 

70li yılların ortalarından itibaren, diğer Avrupa ülkelerinde yürütü-
len aynı zamanda sapma deneyimleri ve küçükler ve ceza adaleti arasın-
daki etkileşimde potansiyel olumsuz etkiler hakkındaki ulusal ve ulusla-
rarası araştırma faaliyetleri temelinde, bir ilke devamlı olarak mesafe kat 
etmiştir:”Yargılamanın asgari sakıncası” ilkesi özellikle tabiatı gereği zor-
layıcı ve sınırlayıcı olan yasal müdahaleleri en aza indirmeyi ifade et-
mektedir. Böylece hakim, yargılamanın çocuk üzerindeki sakıncasını göz 
önünde tutar ve her olayda, eğitimsel amaçlar nedeniyle yargılamaya 
devam etme ya da ara verme açısından neyin uygun olduğunu değer-
lendirir. İtalya’da bu ilke ulusal ve uluslararası gözlem ve deneylerin 
sonuçlarını geliştiren ve bazı durumlarda 1989 yılında New York’ta im-
zalanan Çocuk Haklarına İlişkin BM Sözleşmesi gibi bazı önemli ulusla-
rarası sözleşmelerde yer alan ilkelerin gelişimini öngören 448/1988 sayılı 
Kanun ile somutlaştırılmıştır. 

488 sayılı Kanun’un kabulü daha geniş bir çerçevede daha genel bir 
usul hukuku reformu kapsamında genç suçlular için yeni bir çocuk ceza 
muhakemesi sistemi getirmiştir1. 

488/1988 sayılı Kanun soruşturma modelinden suçlayıcı bir modele 
dönüşüm öngörmüştür. 
                                                      
1 Ceza adaleti sistemine etki eden en önemli düzenleme 1988 yılında yeni bir Ceza 

Muhakemesi Kanunu’nun kabul edilmesidir. Yeni Kanun, eski soruşturma temel-
li sistemden tarafların daha çok rol oynadığı modern bir sisteme önemli bir dönü-
şümü temsil etmiştir. Bu düzenlemenin en önemli yeniliği delillerin kabulü ile il-
gilidir. Bu, bir kural olarak yasal bir biçimde Mahkemede sunulan diğer türdeki 
kanıtların ve tanıkların çapraz sorgusu temelinde yargıcın önünde (üçüncü bir ta-
raf olarak hareket eden) sözlü ve kamuya açık duruşma süresince elde edilebilir. 
Yargılama eşitlik temelinde iddia ve savunma makamları tarafından yürütülür. 
Yeni İtalyan Ceza Muhakemesi Kanunu, tarafların daha çok rol oynadığı İngiliz 
ve Amerikan sistemlerine benzese de yazılı kanunlarındaki sistem, Anglo-
Amerikan sistemi ile kıyaslandığında kamu davasının mecburiliği (obbligato-
rietàdell'azionepenale) gibi önemli farklılıklar barındırmaktadır. Kamu davasının 
mecburiliği Anayasanın 112. maddesince kabul edilmiştir.Bu hükme göre, Savcı 
(PubblicoMinistero), bir suçun işlendiği haberini aldığında (notiziacriminis) soruş-
turma başlatmakla yükümlüdür ve eğer yeterli delil var ise o suç ile ilgili olarak 
suçlanan şüpheliye karşı kamu davası açmakla yükümlüdür. İtalyan Savcısı böy-
lece takdir yetkisini kullanmaksızın soruşturmayı yürütür. Soruşturma İtalyan 
Savcısının sadece hakkı değil, aynı zamanda bir görevidir. 
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Yeni süreç üç aşamaya ayrılmıştır. Kolluğun (hazırlık soruşturması 
hakiminin denetimi altında) suç soruşturma departmanı yoluyla savcı 
tarafından yürütülen ve hazırlık soruşturması olarak adlandırılan ilk 
bölümü, hakimin yürütülen soruşturmaları değerlendirdiği ve davanın 
reddine veya yargılamanın devamına karar verdiği hazırlık duruşması 
izler. Hazırlık duruşması bir uzman hakim ve iki fahri yargıç tarafından 
yürütülür. Mahkeme küçüğün yargılanmasına karar verebilir, “soruş-
turmaya yer olmadığı”na hükmedebilir veya tutuklamaya alternatif bir 
yaptırım uygulayabilir. Genç suçlular travmadan korunmaları amacıyla 
çapraz sorguya alınmazlar. Bununla beraber, çocuk yargılaması boyunca 
uğranılan zarar nedeniyle tazminat talep edilebilmesi için hukuk davası 
açılması mümkün değildir. Yargılamaya katılan küçüğü korumak ama-
cıyla, ebeveynler veya küçükler üzerinde kanuni yetkiye sahip olan kişi-
ler yargılamaya katılabilirler. Koruma amaçlı olduğu kadar sanıkların 
genç yaşta olması ve onların sosyal rehabilitasyonuna yardımcı olmak 
amacıyla, kanun hükmedilebilecek iki karar öngörmektedir: Küçüğün 
önemi gerçeği nedeniyle davanın reddedilmesi kararı ve davanın erte-
lenmesi ve küçüğün denetimli serbestliğe tabi tutulması kararı. Bu karar-
lar büyük öneme sahiptir. İlk durumda hakim, davanın devamının kü-
çüğün gelişimine zarar verebileceğine kanaat getirdiğinde, işlenen suçun 
tesadüfi niteliğini de dikkate alarak dava açılmamasına karar verebilir. 
İkinci durumda ise hakim sanığı, sosyal hizmetlerin yardım ve kontrolü 
altında denetime tabi tutarak davayı erteleyebilir (Erteleme süresi en ağır 
durumlarda bile üç yıldan fazla olamaz). Erteleme döneminin bitiminde, 
denetim süresi sonucunda küçüğün davranışlarında olumlu bir ilerleme 
görülürse ceza ortadan kalkar. 

2. Bazı veriler 

Çocuk suçluluğu özellikle son yıllardaki bazı suç vakaları nedeniyle 
güçlü bir sosyal alarmı harekete geçirmiştir. Görüldüğü üzere çocuk 
suçluluğu oranı son on yıl boyunca esas olarak çocuk nüfusu azalışından 
dolayı artmıştır (Tablo 1). 
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Tablo1: Çocuk suçlular ve nüfus (14-17 yaş). 

Yıl Çocuk suçlular Çocuk nüfusu Oran her 100,000’de 

1992 44.788 3.177.809 1409 

1993 43.375 3.012.735 1440 

1994 44.326 2.848.464 1556 

1995 46.051 2.709.903 1699 

1996 43.975 2.604.475 1688 

1997 43.345 2.522.533 1718 

1998 42.107 2.464.151 1709 

1999 43.897 2.413.008 1819 

2000 38.963 2.366.984 1646 

2001 39.785 2.312.908 1720 

2002 40.588 2.273.081 1786 

2003 41.212 2.268.588 1817 

2004 41.529 2.272.295 1828 

R= Çocuk nüfus oranı x 1000. Kaynak: ISTAT verileri ışığındaki sıra-
lamamız. 

 

Bir sonraki tabloyu göz önünde bulundurduğumuzda, İtalyan suç-
lu sayısının 1992 yılından 2004 yılına %82 ile %71’den %19’a nasıl geri-
lediğini değerlendirebiliriz (Bu yüzdeler çocuk suçluların modelinde 
İtalyanların yerel temsiline işaret etmektedir). Diğer yandan yabancı 
çocuk suçluların oranı son on yılda %50.6’lık bir artış göstermiştir 
(Oran 1). Bu gerçek genel genç nüfusun içinde genç göçmenlerin genel 
artışına bağlıdır. 
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Tablo 3: İtalyan ve göçmen çocuk suçlular. 1992-2004. 

Yıl Yabancı çocuk suçlular Çocuk suçlular Oran 1 Çocuk nüfusu Oran 2 

1992 8.002 44.788 1787 3.177.809 25 

1993 9.107 43.375 2100 3.012.735 30 

1994 11.015 44.326 2485 2.848.464 38 

1995 12.701 46.051 2759 2.709.903 47 

1996 11.454 43.975 2605 2.604.475 44 

1997 11.196 43.345 2583 2.522.533 44 

1998 10.926 42.107 2595 2.464.151 44 

1999 11.887 43.897 2708 2.413.008 49 

2000 9.124 38.963 2342 2.366.984 38 

2001 8.720 39.785 2192 2.312.908 38 

2002 10.009 40.588 2466 2.273.081 44 

2003 11.465 41.212 2782 2.268.588 50 

2004 12.053 41.529 2903 2.272.295 53 

Genç Nüfus = İtalyan ve Göçmen Genç Nüfus; R1= Çocuk suçlular 
nüfusundaki genç göçmen suçlular x 100.000; R2 = Genç nüfustaki ya-
bancı genç suçlular x 100.000. Kaynak: ISTAT verileri. 

 

Genellikle İtalyanlar ve yabancı çocuk suçlular bakımından, azalan sı-
rayla, yağma, münferit olarak; yaralama, adam öldürmeye teşebbüs, cinsel 
saldırının yanı sıra uyuşturucu suçları baskın olarak görülmektedir. 

Örneğin İlk Kabul Merkezi (CPA, Centri di prima accoglienza, hazırlık 
duruşması tutuklama merkezleri)ndeki kurumsal istatistiklere baktığı-
mızda, 1998 yılından bu yana bu merkezdeki yabancı çocuk suçluların 
sayısı önemli derecede artarken, İtalyan çocuk suçluların sayısının 
önemli derecede azaldığı görülmektedir. Bu merkeze giren kişilerin 
cinsiyetlerini karşılaştırdığımızda kız ve erkek çocuklar arasında devasa 
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bir uçurum bulunmaktadır. İtalyan kız çocuklarının oranı toplamda %5 
iken, göçmen kız çocuklarının oranı yaklaşık %38 civarındadır. Bu ya-
bancı kız çocuklarının çoğu malvarlığına karşı suçlar nedeniyle suçla-
nan göçmenlerdir. 

Göçmen çocuk suçluların uyruklarına bakıldığında birçoğunun Ro-
manya ve eski Yugoslavya (Sırbistan-Karadağ, Bosna-Hersek ve Hırva-
tistan) gibi Doğu Avrupa ülkelerinden ya da Fas ve Cezayir başta olmak 
üzere Kuzey Afrika ülkelerinden geldiği görülmektedir. 

Hapishanedeki çocuk suçlulara gelince (IPM, Istituti penali 
perminorenni), göçmen çocukların ıslahı vasıtalarında çok güçlü bir artış 
bulunmaktadır. Göçmen küçükler özellikle Romanya, eski Yugoslavya 
ve Arnavutluk gibi Doğu Avrupa ülkelerindendir. 

Kamusal hukuki önlemler (denetim kararının bir sonucu olarak) 
esas olarak İtalyanlar(2006 yılında yaklaşık %57) ile ilgili olmakla bera-
ber, son zamanlarda olsa bile giderek artan sayıda göçmen (%36) ve çin-
geneler (%9) bu fırsattan yararlanmışlardır. 

Bunun nedenlerinden biri, göçmen çocuk suçluların İtalyanlardan 
çok daha yüksek oranda Çocuk Adaleti Sistemi ile temasa geçmeleridir. 
İtalya’da, göçmen küçükler İtalyanlarla kıyaslandığında hapis cezası 
almada daha yüksek bir olasılığa sahiptir. Bunun bir nedeni, İtalyan Ço-
cuk Ceza Sisteminin çocuk suçlular için alternatif cezaları ailenin, daimi 
bir ikametgahın veya tam zamanlı bir işin yokluğu nedeniyle mümkün 
olmadığı durumlarda öngörmesidir. 

3. Cezalandırma politikaları: Doğru uygulamalara yasal bir 
örnek. 

1980’den 1988’e kadar küçükler hakkındaki ceza mevzuatı çok sıkı 
bir biçimde soruşturma temelliydi. Fakat yeni bir çocuk ceza yargılaması 
öngören 488 sayılı Kanun’un kabulünden sonra cezalandırma sistemi 
suçlama temelli hale gelmiştir. Yeni hüküm şekilleri kapsamlı bir biçim-
de denetimli serbestlik ve topluma yeniden kazandırma fikrinden esin-
lenmiştir. Küçükler için esas özel cezai hükümler şunlardır: 

a) AF: Bu sadece bir kez kabul edilebilen bir suçluluktan çıkarma 
türüdür. Bu durumda bir af, suçun ve kişinin suç işleme kapasitesinin 
büyüklüğü değerlendirilerek uygulanabilir, hakimler küçüğün bir daha 
suç işlemeyeceğine dair bir kanaate sahip olmalıdır. Bu tedbir 21 yaşına 
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kadar küçüğün adli sicilinde yer almaya devam eder. Bu tedbir son on 
yılda tüm soruşturmalarda % 30 ila % 40 arasında uygulanmıştır. 

b) Akıl hastalığı: Anlama ve davranışlarını yönlendirme yeteneğinin 
eksikliği temelinde davanın düşmesi (incapacità di intendere e di volere). Bu 
tedbir gelişmemişliğin durumunun araştırılmasına bağlıdır. 

c) Suçun hafifliği temelinde davanın düşmesi (irrilevanzadelfatto, art.27). 
488 sayılı Kanun’un 27. maddesine göre eğer suç hafifse ve davanın de-
vam etmesi küçüğün eğitimini tehlikeye sokacak ise savcı, hakimden 
suçun hafifliği nedeniyle davanın düşürülmesini talep edebilir. 

d) Davanın ertelenmesi ve denetimli serbestliğin uygulanması 
(sospensionedelprocesso e messaallaprova). Bu tedbir Adalet Bakanlığı Sosyal 
Hizmetler Kurumu ile işbirliği içerisinde yürütülür. Bu tedbir hazırlık 
duruşması veya davanın devamı süresince geçerli olabilir. Denetim süre-
si ağır suçlar bakımından en fazla üç yıla kadardır. 

Denetim ve suçun hafifliği nedeniyle davanın düşürülmesi boyunca 
hakim suçun sonuçlarını ortadan kaldırmak ve mağdurla uzlaşmayı 
sağlamak amacına hizmet eden bir takım yükümlülükler (prescrizioni) 
öngörebilir. Bu son hüküm, İtalyan çocuk adaleti sisteminin onarıcı ada-
let modeline doğru yeni bir yönelimini oluşturmaktadır. 

Cezalandırıcı ıslah yaklaşımından onarıcı yaklaşıma dönüşüm, kişi-
sel sorumluluklarla ilgili yönleri etkilemeyen fakat ülkedeki ulaşılabilir 
tüm kaynaklardan yararlanmayı, bir dizi öneriyi ve kişinin kendi şansını 
ölçebileceği fırsatları ve mağdurun (tek bir kişi ya da bir bütün olarak 
toplum) çıkarlarının daha iyi bir biçimde göz önünde tutulduğu yeni bir 
cezai yaptırım anlayışını dile getirir. Cezai uzlaşma bu kapsama girmek-
tedir; uzlaşmaya göre yeterince yardım edilen hem suçlu hem de mağ-
dur, başkaları tarafından yapılan bir yargılamayı kabul ederek kendile-
rini rahatlatmak yerine suç nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlığın çözü-
münde yer alabilir. İtalya’da soruşturma zorunludur ve dolayısıyla, uz-
laşmanın gelişimi kovuşturmanın yoluna koyulması ve azalması ihtiya-
cını karşılayamayacaktır. Bununla birlikte, çocuk ceza kovuşturması 
sistemi cezai müdahalelerin sınırlarını, yasal süreçleri başlatmadan adale-
tin tesis edilebileceği bir çeşit orta yol yaratmak suretiyle yeniden tanım-
layabilir. 

Özetle, çocuk ceza hukukunun, verilen cezanın çocuk suçluların ki-
şiliği ile uyumlaştırılmasında hakime sunduğu birçok araç bulunmakta-
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dır. Bunun altında yatan düşünce diversiyon ve cezalandırmanın esnekleş-
tirilmesinden kaynaklanmaktadır. 

Tutuklama, kanunun müebbet hapis cezası veya 9 yıldan az olmayan 
tutukluluk öngördüğü taksirle adam öldürme suçu dışındaki suçlar ba-
kımından uygulanabilir. Hakim, delillerin elde edilmesi bakımından 
somut tehlikenin bulunması, küçüğün kaçması veya somut bir kaçma 
tehlikesinin bulunması, çocuk suçlunun silah veya diğer şiddet araçları 
kullanarak ağır suçlar işleyeceği yönünde somut tehlikenin bulunması 
gibi, soruşturma ile ilgili ciddi gerekliliklerin bulunması durumda tutuk-
lamaya karar verir. 

Çocuk suçlulara karşı verilen cezaların infazı veya gözetim gibi adli 
makam önlemlerinin uygulanmasını sağlayan Genç Hapishaneleri 
(IPM)ne göre, biz yabancı genç suçluların artışına son zamanlarda yar-
dım etmekteyiz. Bu hapishanelerdeki İtalyanların oranı aşağı yukarı 
%2’de seyretmektedir. Yabancıların oranı ise %8 ile %12 arasında değiş-
mektedir. Dikkat etmek gerekmektedir ki, bu bağlamda, İtalyanlarla 
kıyaslandığında bire üç karşılık gelen, kişilere karşı işlenen en ağır suçla-
rın oranına rağmen, yabancı tutuklamalarının oranı İtalyanlar’dan dört 
kata daha fazladır. 

Yabancıların hangi ülkeden geldiğine bakıldığında, çoğu yabancı 
küçüğün özellikle Romanya, eski Yugoslavya ve Arnavutluk gibi Doğu 
Avrupa ülkelerinden geldiği görülmektedir. Afrika’dan gelen çocukların 
çoğu ise esas olarak Fas ve Cezayir’dendir. Asya ve Amerika’dan gelen-
ler ise ağırlıklı olarak küçüklerdir. 14 ve 15 yaşında olanlar daha az yan-
sıtılırken, ortalama yaşları yaklaşık 16/17’dir. “Genç yetişkinler” olarak 
adlandırılanların da dahil olduğu mevcut tutukluların yaşı 18’den 21 
yaşa kadar değişmektedir. Bu kişiler küçükken suç işlemişlerdir ve İtal-
yan Kanunlarına göre 21 yaşlarını tamamlayana kadar çocuk hizmetleri-
nin gözetimi altında tutulacaklardır. 

Tutuklama aşağıdakileri garanti etmelidir: 

a. İki grup arasındaki organizasyon: genç suçluların iyi bir ilişkisel 
ortam sağlama gerekliliğini yerine getiren ve güçlü bir iyileştirici/eğitsel 
müdahale gerçekleştirme ihtiyacını karşılayan küçük gruplara(10-12) 
ayrılması; 

b. Çocukların yetişkinlerden ayrılması; 

c. İtalyan ve göçmen gençler arasında entegrasyon; 
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d. Tutuklama merkezleri dışında (kısmen) çalışma ve yaşama izni; 

e. Yabancıların entegrasyonu; 

f. Akrabalar ve çocuk bakımından önemli olan diğer kişilerle ilişki. 

Yine de hapishane son derece sınırlı sayıda genç suçluya, özellikle 
diğer uygulanabilir ıslah edici önlemlerin eksikliği nedeniyle bu olum-
suz tedbirlere maruz kalan yabancı genç suçlulara, ceza olarak uygu-
lanmaktadır. Bu durumda başa çıkılması zor olan sosyal durumlara bir 
çeşit acil karşılık olarak kapatma uygulanmaktadır. Bu ikili ayrım birçok 
modern çocuk adaleti sistemine özgüdür: diversiyon ve denetimli ser-
bestlik gibi tedbirler yoluyla uygulanan sistemin modernleştirilmesi, 
yabancı çocuklar gibi daha az şanslı olan küçükler için bir muhafaza 
yolu olarak eski metodlar-tamamen terk edilmeyen- sonuçlandırılırken, 
hedef kitlenin daha şanslı kesimi tarafından elde edilebilir görünmekte-
dir (Gatti and Verde, 2002). Gerçekte, yabancı suçlular İtalyanlara göre 
daha hafif suçlar işledikleri gerekçesi ile hapsedilirler. Tutukluluk süre-
since genç suçlular Yeniden Giriş Mahkemesi (“Re-Entry court” 
Magistratura di Sorveglianza) nin yargı yetkisi altındadırlar. 

Yetişkin suçlulardan farklı olarak İtalyan çocuk ceza ve ceza muha-
kemesi kanunu genel bir ultima ratio (son çare) ilkesinden esinlenmekte-
dir. Bu anlamda tutuklama çocuk suçlular için geriye kalan bir olasılık 
olarak görülmektedir. Sosyal hizmetlerin (hükümetsel ve yerel) ve ailele-
rin önemli bir rol oynadığı cezalandırma şekline (örneğin denetimli ser-
bestlik) özel bir vurgu yapılmaktadır. Ceza normlarının karşısında ço-
cukların belirginliği, hiçbir koşul olmaksızın çocuklar için müebbet hapis 
cezasına anayasal meşruiyetini kapsam dışında bırakan, anayasa Mah-
kemesinin 1994/168 sayılı kararınca gösterilen bir biçimde ortaya çıkmış-
tır. Mahkeme, bunun uygulamada Anayasa’nın 31. maddesinden (yeni 
doğanlara ve gençlere özel bir koruma ve bu amaç için gerekli olan ku-
rumlar öngören) kaynaklandığını ve 18 ve altı yaş grubundakiler bakı-
mından müebbet hapis cezasının kanuniliğini, özel koşulların dikkate 
alınmaksızın herkes bakımından aynı cezanın belirlenmesini onaylamış-
tır. Bu tam olarak, uluslararası taleplerle birlikte, çocuk cezalarını yeni-
den sosyalleştiren-eğitimsel fonksiyonunu sağlayan Anayasanın 31. 
maddesidir. 

Hükümet Sosyal Hizmetleri, Çocuk Ceza Hukukunda yer alan en 
önemli ilkeye göre küçüğün ıslahı ve desteklenmesi müdahaleleri yoluy-
la adli makamların faaliyetlerini desteklemeye davet edilir. Usuli işlem-
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ler ve cezalandırma tedbirleri küçüklerin eğitimsel gereklilikleri ve kişi-
liklerine uyumlu hale getirilmelidir. Yerel Sosyal Hizmetler daha çok 
önleme ve iyileştirme faaliyetleri ile yönlendirilmektedir. 

Çocuk hakimi, en eğitici cezalandırma yönteminin tanımlanması 
amacıyla çocuk suçluların kişisel, benzer ve sosyal durumlarını anlamak 
için özel dikkat göstermelidir. Hatta savcı, yüksek derecede takdir yetki-
si ile çocuk suçlular için eğitimsel ve mesleki tedbirler uygulama hakkına 
sahiptir. Ayrıca, dava nedeniyle ortaya çıkan zararın önlenmesi ve kişili-
ğin olumlu gelişiminin sağlanması amacıyla hakim verilen kararların 
sebepleri ve kapsamı kadar davanın hukuki ve sosyal anlamını açıkla-
malıdır. 

4. Çocuk adaletinin uygulanmasında “Üçüncü kesim”in rolü 

Üçüncü kesim kuruluşlar (STK’lar ve diğer hükümet dışı örgütler) 
küçüklere özgü ceza adaleti kurumlarının uygulanmasında önemli rol 
oynar. Üçüncü kesim kuruluşların müdahalesi ülkemizdeki en iyi uygu-
lama örneğidir. Kuruluşlar, sonradan ortaya çıkan geniş bir ağ yapıları 
sunmada, toplumu sürdürmek ve tedarik etmekte (toplumsal yaptırım 
düzeni için) ve suçlu gençlere hüküm sonrası aşamada meslek edindi-
rilmesinde ve yetiştirilmesinde önemli rol oynar. 

Onarıcı adalet programlarının uygulanmasında önemli rol oynar. 
Aslında, Yeni Çocuk Ceza Yargılaması, iyileştirici ve cezalandırıcı pers-
pektiften, ceza yargılamasının yeni anlayışı olan onarıcı adalete yönel-
miştir. Mağdura olan ihtimam, İtalyan hukukunun son zamanlardaki 
zaferidir. Onarıcı adaletin amacı, ceza uzlaşmasının enstrümanlarını 
kullanarak, suç mağdurlarına ilgi göstermeye ve onlara aynı önem dere-
cesini göstermeye dayanır. Çoğu Avrupa ülkelerine aynı zamanda Av-
rupa dışındaki ülkelere nispeten İtalya’da, uzlaşma derin bir düşünce 
ürünü olarak, sadece son yüzyılda Çocuk Ceza Uygulanmalarında kısıtlı 
olarak çalışılmış ve uygulanmıştır. Uzlaşma tecrübeleri, kuzeyden güne-
ye, Turin, Bari, Catanzaro, Milan, Palermo, Rome, Trento ve Venedik’te 
gerçekleşmiştir. İtalyan Çocuk Ceza Yargılaması içerisinde, uzlaşma, 
ceza yargılamasını takip eder ve yargılamanın her safhasında etkinleşti-
rilebilir. Uzlaşma uygulamaları şu şekilde sınıflandırılabilir: 

1. Hazırlık soruşturması süresince (448/88 sayılı kanunun 9. mad-
desi: “ savcı ve hakim küçüğün kişisel, ailevi, sosyal durumu ve kaynak-
ları hakkındaki durumları elde ederek, cezai sorumluluğunu ve fiilin 
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sosyal önemi değerlendirir). Bu safhada, uzlaşma suça göre acillik içerir. 
Mağdur ve suçlu, süreçteki rolleri nitelendirilmeden önce, üçüncü ku-
rumsal olmayan bir kişi ile birlikte bir toplantı yapabilirler. Uzlaşma 
şunları içerir: sorumluluğun kabulü, küçüğün rızası, mağdurun rızası. 

2. Hazırlık duruşması süresince: 1988 tarih ve 488 sayılı kanuna gö-
re, ceza uzlaşmasının uygulanması için iki ihtimal vardır: 

a. 448/88 sayılı kanunun 27. maddesi, uzlaşmanın etkinleştirilebile-
ceği bir yer öngörmektedir. Durumun önemsizliği ve cezai davranışın 
gereği, suçlu ve mağdur arasında ihtilafın çözülmesi için suç uzlaşması-
nın en uygun enstrüman haline getiren iki elementtir. 

b. 448 sayılı kanunun 28. maddesi (denetimli serbestlik kararı). Bu 
durumda, kanun, denetimli serbestlik süresince, muhtemel uzlaştırma 
üzerinde belirli bir etkiyi onaylar. Bu durumda, cezai uzlaşma, genç suç-
lu ve mağduru yeterince destekleyerek, suçtan dolayı oluşan ihtilafın 
yönetiminde rol alır. 28. madde, çocuk suçlular için ceza enstrümanını 
temsil eder ve eğitimsel bir tasarının teklifi ve oluşturulmasıyla, küçü-
ğün kişiliğine uygun bir karşılık önermektedir. Bu, prosedürün gereksiz 
ve zararlı olabileceğini, gelişmekte olan kişiliğin zararlı gelişmesinde 
ödün verme riskini ortaya koyan, “son çare olması ilkesi” ve “asgari 
sakınca ilkesinin” gerçekleşmesi örneğidir. Plan, denetimli serbestlik 
süresince esneklik sağlamalıdır, yani, tasarının bileşenleri düzenlemeye 
açık olmalıdır ya da denetimli serbestlik kısaltılabilir ya da denetimli 
serbestliğin durumuna göre büyük oranda uzatılabilir. Süreçte beklen-
meyen olayların gerçekleşebilmesi, küçüğün belirli ihtiyaçlarını değişe-
bilmesi, bazı kaynakların seyrekleşebilmesi ihtimaline karşı, esneklik, 
tasarının düzenlenmesine imkan sağlar. Sosyal Hizmetler öncelikle, olayı 
kabul etmesi ve anlaması için aileye toplantılar aracılığıyla bilgi sağla-
maya çalışır. Denetimli serbestliğin sağladığı büyük fırsatı, suçun cezası-
nı çekmeyi onaylama bakış açısı yerine, küçüğün pozitif gelişimi açısın-
dan bakan bir tanıtım yapmaya çalışırlar. 

Her eğitsel tasarı bazı alanlara müdahaleyi dikkate almalıdır; yani, 
aile küçüğün belirli ilişkilere sahip olduğu birim, okul; iş; boş zaman; 
küçüğün bağımsızlık ve öz-gerçekleştirme kapasitesinin tükendiği eğit-
sel-deneysel ara; akran grubu; küçüğün gelişimi için bir kaynak ve de bir 
risk; kuruluşlar ve gönüllü hizmetler, küçüğün öz-gerçekleştirme, so-
rumluluk, kimlik ve sosyalleşme ihtiyaçlarını karşılamak için alternatif 
bir yol olarak tanımlanır. Küçüğün maruz kaldığı yükümlülükler bağla-
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yıcı bir şekilde muteber olmalıdır, böylece küçüğün tavırları dikkatlice 
izlenir, böylece denetimli serbestliğin önemi idrak edilebilir. Yargıç, kü-
çüğün gelişimi için önemli olan aktiviteleri, işleri, çıraklık ve diğer akti-
veleri incelemek için özel talimat verebilir. Ayrıca, her küçüğün belirli 
nitelikleri göz önünde bulundurarak, gönüllü sosyal hizmet, çevre ko-
ruma ve spor aktiviteleri gibi belirli yükümlülükleri tahmil edebilirler. 
Zaman çizelgesi, belirli kişilerle görüşme veya belirli yerlerde bulunma 
gibi olumsuz talimatlar da ortaya çıkabilir. Talimatların ciddi ve tekrarlı 
bir biçimde ihlal edildiği durumlarda, yargıç bir süre ev hapsi kararı 
verebilir. 

5. Ceza davası sürecinin globalleşmesi ve İtalya’da genç adaleti 

Tartışmasız son yılların kanun koyucuları tarafından arzulanan baş-
lıca suç olarak kabul etme dönemi kötüleşen “orta sınıf” suçlarını değil 
fakat şehir alt işçi sınıfını kapsamaktadır. Düzen ve güvenlik bütçesi tüm 
endüstrileşmiş toplumlarda büyümektedir. Amaç, nüfusun büyük bö-
lümünü düzenlemektir. Her hapis cezasının arkasındaki rahatsız edici 
problemler (yaşam şartları, oldukça yoksul ve sosyal olarak marjinalize 
edilmiş sosyal sınıflara destek, ülkede yasal çalışma olanaklarından yok-
sunluk) sıklıkla göz ardı edilen konulardır. Kişi güvenliğini tehlikeye 
düşüren suçların artışına karşılık bir şeyler yapılmasını göstermek bakı-
mından önemlidir. 

Yeni ceza hukuku doktrini bireyi bir suçlu olarak değerlendirme-
mektedir. Bunun yerine bu bireyin ait olduğu sosyal sınıf tehlikesine 
dikkat çeker (Garland, 2003; Melossi, 2003). Yeni dünyanın kurulması 
“tehlikeli sınıfın” eski nosyonuna yeniden canlanma teşkil etmektedir: 
kamu protestosu ve kamu öfkesini tahrik eden tüm alt sınıf kapkaççılar, 
uyuşturucu satıcıları, hayat kadınları ve hırsızlar. Özellikle şiddetli suç 
hikayeleri ile medya tarafından gösterilen vurgu bile toplumu zarara 
teşvike hizmet etmektedir ve suç nedeniyle ortaya çıkan boşluk ve anla-
yış kaybını yatıştırmak için yapılan karşılığı haklı çıkarır (Melossi, 1998; 
Ciappi 2003). Yeni bir global ceza hükmünün yaratılışı, özellikle yabancı-
ların büyük bir rol oynadığı güçlü ve etkili bir hikaye gerektirmektir. 

Hapishane “sosyal tutukluluğun”, yaşam deneyimleri ilkesel olarak 
sosyal bir problem olan nüfus kesimi için bir önleme aracı olmuştur. 
Hapis, sosyal bir geri dönüşüm ve alternatif çözümlerin yetersiz veya 
başarısız olduğu insanların yer aldığı bir yer olmaya devam etmektedir. 
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İtalya’da “sosyal tutukluluk” alanı tutukluların (uyuşturucu bağımlıları, 
göçmenler, sosyal zorluk içindeki diğer insanlar) yaklaşık üçte ikisini 
(uyuşturucu bağımlıları %27, göçmenler %30, sosyal zorluk içindeki di-
ğer insanlar %8) toplamaktadır. Bu oranların önemli bir şekilde azalması 
hapis sürecini tersine çevirebilir (Margara, 2004). 

İtalya’daki Çocuk Ceza Kurumları yabancı küçüklerin hapis yeri 
olmaya başlamıştır. Yabancı küçüklerin oranı, özellikle Kuzey İtalya’da 
artan seviyede toplam doluluğun yarısını geçmektedir. Örneğin en bü-
yük çocuk hapishanelerinden birinde, kuşkusuz Kuzey İtalyadakilerin 
en büyüğü Milan’daki “Cesare Beccaria” yabancıların oranı bazı yıllarda 
tutuklu küçüklerin toplamının %85’ine ulaşmış hatta bazen de aşmıştır. 
Bunların başlıcaları; Fas, eski Yugoslavya ve Arnavutluk’tan gelen ço-
cuklardır (Rossolini, 2002). 

Çocuk Ceza Kurumlarındaki yabancı küçüklerin oranı da aynıdır; 
2005 yılı ilk dönemi verilerine göre %37 (289 genç kişi) oranında İtal-
yan’a karşılık yaklaşık %63 (479 genç kişi)’tür. Kurumlarda tutulan genç 
yabancılar arasında azalan sırayla Romanyalılar (%33), Faslılar (%20) ve 
Sırbistan Karadağlılar (%10) bulunmaktadır. Çocuk Ceza Kurumları 
tarafından tutulan küçüklerin çoğunluğu (%68) İtalyan küçükler(%40) ve 
yabancı küçükler(%70) arasında gözle görülebilir bir farkla koruyucu 
gözetim altındadır. Bu veri, yetişkinler için bulgularla bağlantılı olarak, 
yabancı küçüğün İtalyan yaşıtlarından daha çok koruyucu gözetime 
konu olma olasılığına işaret etmektedir. 

İtalyan Ceza Kurumlarındaki yabancı küçüklerin çok sayıda oluşu 
daha ağır suçlara (adam öldürme, hırsızlık, yağma) katılımlarına bağlı 
değildir. Bu daha ziyade bu tip suçları işleyen İtalyan gençlerdir. Ku-
rumlardaki yabancılar başlıca hırsızlık ve uyuşturucu kullanımından 
hüküm giymişlerdir. Diğer bir deyişle, eğer bir hapis cezası ağır suçlar 
nedeniyle İtalyan bir küçük için hukuka uygunsa, yabancı bir küçük için 
bir yağma suçu bile çocuk tutukluluğuna kapı açılması için yeterlidir. 

Genç yabancıların daha kolay hapishaneye girmesinin sebepleri bu 
bireylerle çalışmada eğitimcilerin işinin daha zor olması ile aynıdır. 
Hapishanalerdeki genç göçmenler, sosyal ve ailevi çevreden ve paradan 
yoksunluk ve yoksulluk ile şekillenmiş bir sosyal sınıfı temsil etmektedir 
(Dal Lago, 1993). Amerika Birleşik Devletlerinde ve büyük Avrupa şehir-
lerinde olanlar doğrultusunda bu genç Faslılar, Arnavutlar ve Rumenler 
sadece ekonomik açıdan değil aynı zamanda kimlik anlamında bu yeni 
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dışlanmış kentlilere uygulanan kişisel aşağılama ve toplum damgalama-
sının uygulandığı tehlikeli yerlerde yaşamaktadırlar (Sassen, 2003; 
Wacquant, 2003). Bu anlamda kültür ve kimlik arasındaki ayrım ve top-
lumun bölünmesi ile uyumlu kentsel alanlardaki ayrım toplumun yaşam 
tarzı ve davranışları temelli bağımsız kimlik doğrulaması ve meydana 
gelmeyi teşvik etmektedir (Scalia, 2005). 

Neden yüksek sayıda yabancı küçük hapishanelerdedir? Bunun bir 
açıklaması suçlu bakımından, firari olma tehlikesi onların yaşam tarzla-
rının, bulundukları konumların, genelde evi, sürekli bir işi, ailesi veya 
akrabaları olmayan göçmenleri cezalandıran bir durumun değerlendi-
rilmesini etkilemektedir (Barbagli, 1999). Kurumsallaşma veya gencin 
ceza adaleti çemberine alınması paradoksal olarak küçüğün(ve özellikle 
ailesi olmayan yalnız yabancılar) yerel sosyal hizmetler ve üçüncü kesi-
min desteği yoluyla bölgedeki sosyal bağlar ve çalışma ortamı oluşturma 
olasılığını artırmaktadır. 

Açıktır ki, çocuk suçluluğu artık “ıslah” ve anlama amaçlı sosyal bir 
unsur olarak algılanmamaktadır, fakat başarı için bir fenomendir 
(Ciappi, 1997). Yaptırım sistemi ve kararlarının uygulanması artık, suç 
ve ceza arasındaki uyum korelasyonunun liberal ölçütüne karşılık ver-
memektedir. Bu birçok ceza kanununda belirgin hızlarda iki ceza mode-
line şahit olduğumuzun nedenidir: yüksek derecede uyumlu bireyler(iyi 
sosyal bağlar kuran orta sınıf üstü bireyler) için “hızlı”, aralarında göç-
menlerin, özellikle de oturma izni olmayanların bulunduğu risk grupla-
rındaki marjinalize edilmiş bireyler için “ yavaş”. 

Bu yabancı gençler kendilerini aidiyet değerini kabul etme ve me-
deni hakların olmazsa olmazı hale gelen tüketim dünyasında aktif bir 
katılım olarak görülen sosyal entegrasyon modeli edinme arasında kalıcı 
bir ikilem içinde bulmaktadırlar. Genellikle suç, özellikle şehirde yaşa-
yan göçmenler bakımından sosyal tanınmanın elde edilmesi için gerekli 
tüketim malları ve paraya erişim fırsatlarını temsil eden kişilerarası iliş-
kilere şekil vermenin yasadışı yoludur (Wacquant, 2003). Üçüncü kesim-
de çalışanların çoğu genç yabancıların ve genç yetişkinlerin gerçeğini, 
İtalyan genç kültürünün özümsenmesi sürecinde ortak bir kimlik arayışı 
ve yaşamak zorunda bırakıldıkları ötekileştirme ve dışlanma hissi ara-
sındaki tek bir ikilem olarak tanımlamaktadırlar (Revelli, 2005). Yabancı 
küçükler, elde edilmesi zor olan çalışma şartlarını büyüterek sağlık ve 
başarı mesajı sağlayan sistemin çelişki ve dışlanmasını tecrübe ederler. 
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Bu küçükler, normatiflik karşısında muhalefet ve itiraza hizmet eden geri-
limi tecrübe ederler. 

6. Gelecek: Reform ihtiyacı 

Yeni çocuk adaleti sistemi çeşitli ideolojilerin arasındaki bir uzlaş-
manın sonucunu temsil etmektedir: sanığın haklarının korunması, küçü-
ğün sorumluluğunun artırılması, bireyselleştirilmiş sosyal rehabilitasyon 
programları yoluyla genç suçluların ıslah edilmesi, disiplin hapsinin 
şartlarının hafifletilmesi (De Leo, 1985). İyileştirme temelli model ile salt 
bir ceza konum kontrolü arasında birçok zıt nokta bulunmaktadır. Bir 
yandan reform, değersizlik temelindeki herhangi türde bir suçun, suç 
olmaktan çıkarılmasına izin veren bir normu uygulamaya koymuştur 
(md.27), bir diğer yandan ise ceza hukuku sistemi içerisinde bir cevap 
sunmayı amaçlayan bir dizi psikolojik müdahale ve iyileştirici türde 
önleyici tedbirlere izin vermektedir. Çeşitli coğrafik alanlarda uygulanan 
çok farklı kurallar nedeniyle şimdiki yeni eğilim cezai müdahalenin ye-
niden merkezileştirilmesidir. 

Hatırlatmak gerekir ki, resmi temelli suçluluk analizi istatistiği ge-
nellikle gerçek suçlu davranış şekilleri ve sayılarından ziyade sosyal 
kontrol kurumlarının faaliyetlerini etkilemektedir. Ağır suçlar daha az 
görülürken (ağır suçlar için ortalama yaş daha da düşmesine rağmen) 
genelde malvarlığına karşı suçlar daha sık olarak görülen suç tipidir. 
Çocuk şiddetindeki artış, yayılan kuralsızlık durumunun, kitlesel göç 
problemlerinden kaynaklanan yabancılaşmanın, işsiz çocukların sayı-
sındaki artışın ve son olarak çalışan sınıf kültürü tarafından nitelendiri-
len kent civarındaki yerel toplumların ayrışmasının ürünü olabilir. 

Suç işlediği bildirilen yabancı çocukların artan sayısı iki farklı sebe-
bin bir sonucu olarak görülebilir: İlk olarak göçmen çocuk, büyüyen bir 
marjinallik riskine ve suç yoluna girmelerine yol açan çok zor sosyal 
şartlarda (gizli göç, düzensiz aile yaşamı, eğitim problemleri, yoksulluk) 
yaşar; ikinci olarak sosyo- ekonomik ve kültürel şartları cezai tepkiye 
karşı büyük bir hassasiyete yol açar. Bu çocuklar İtalyan yaşıtlarına göre 
daha çok soruşturulma, hapsedilme ve bildirim riskine sahiptirler (Gatti 
and Verde, 2002). Yabancı çocuk suçlular esas olarak kuzey ve orta İtal-
ya’da toplanırken, çocukların organize suçlara dahil olması, çocuklara 
suç örgütlerinde yer alma şansı tanıyan bozulmuş güney şehirlerinin 
olduğu ve Güney İtalya’da daha sık görülmektedir. 
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Diğer bir nokta, genç suçlular için cezalandırıcı olmayan güçlü bir 
ıslah edici yaklaşım (bir dizi psiko-sosyal müdahale) ve yabancı genç 
suçlular (özellikle genç orta sınıf İtalyan erkekler) için diğer yaklaşımlar 
arasındaki fark ile ilgilidir. Ayrıca, birçok düzenleme (örneğin 
diversiyon ve denetimli serbestlik) çeşitli coğrafik bölgelerde çok farklı 
bir biçimde uygulanmıştır. 

Son yıllarda, suçlu ve mağdur arasında uzlaşma planlarının son-
lanması ile deneysel temelli ilginç bir yeni yaklaşım ortaya çıkmıştır. 
Nispeten mahkemeden bağımsız olarak ve eğitimci, psikiyatrist ve kri-
minologdan oluşan birçok uzlaşma ofisi oluşturulmuştur. İtalya’da 
mağdur-fail uzlaşma merkezleri ilk kez 90lı yılların başında çocuk ceza 
adaleti sistemi içerisinde kurulmuştur. Böyle bir sistem, çocuk suçluların 
hükmün infazı için yerleştirildiği (denetimli serbestlik, rehabilitasyon), 
ulusal ve yerel hizmetler, çocuklar için adli kolluk, gönüllü çalışma kuru-
luşları ve rehabilitasyon toplulukları gibi kurumlar ve kişilerin karmaşık 
ağına, fonksiyonel bir biçimde bağlantılı ve bir şekilde bağımlıdır. 

Müdahalenin mevcut uygulaması ile ilgili olarak Adalet Bakanlığı 
Çocuk Adaleti Merkez Ofisince [Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile] 
geliştirilen ana esaslar şunlardır: 

a) Küçüklerle ilgili cezai yaptırımların uygulanması için yeni bir 
kural dizisinin tanımlanması ve önerilmesi, hapis cezası, işlenen suçun 
türünün, kişinin problematik yapısının ve yaşının dikkate alındığı daha 
ağır durumlar gibi yapıyı güçlü bir biçimde kısıtlayan müdahalelerin 
sınırlandırılması; 

b) Çocuk suçluluğuna müdahalenin yeni bir modeli olarak, diğer 
Avrupa ülkelerinin deneyimlerini ve bu alandaki uluslararası tavsiyele-
rini ve Avrupa Birliği esaslarını dikkate alarak, çok fonksiyonlu Hizmet 
sisteminin kullanılması ve uygulanması; 

c) Suç işleyen, fakat kısıtlayıcı tedbirlerin uygulanmadığı küçükle-
rin sayısının bildirilmesi, Çocuk Ceza Hizmetlerinin farklı müdahale 
yollarının düzenlenmesi ve güçlendirilmesi, bölgedeki ulaşılabilir kay-
nakların bağlantı ve işbirliğini sağlayan modelin tanımlanması; 

d) Çocuk Adaleti Merkez Ofisi müdahale uygulamaları ve araların-
da üniversitelerin ve çocuk suçluluğu problemi ile ilgili araştırma ve 
çalışma faaliyetlerinde yapıldığı organların da bulunduğu kamu ve özel 
diğer kurumların politikaları arasında fonksiyonel bir bağın kurulması. 
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İtalya’daki merkez çocuk adaleti kurumlarının önerilerine rağmen, 
şu günlerde farklı ideolojiler arasında ve çocuk adaleti sisteminde genç 
suçluların haklarına özel ve resmi bir garantide ısrar eden adil yargılan-
ma ve kamuda bazı çocuk suçları bakımından ahlaki panik yaratan bir 
sönük model arasında bir uzlaşma bulunmaktadır. Hükümet Hak Mer-
kezi (Center Right Government), çocuk hukukunu tekrar gözden geçir-
meye başlamasına rağmen ıslaha vurgu yapan çocuğun refahına ve katı-
lımcılığına yönelik çok hafif tedbirler içeren reformlar kural olarak geçer-
liliğini sürdürmektedir. Son bir soru. Birçok uluslar arası bilim adamına 
göre İtalyan çocuk adaleti, birçok Anglo-Amerikan toplumunda gelişen 
cezalandırıcı çocuk adaleti politikalarının artışına karşılık, İtalya’daki 
çocuk adaleti sisteminin son derece güçlü bir tolerans seviyesi ve hoşgö-
rü ile şekillenmiştir (Nelken, 2006). İtalya’da çocuklar hakkındaki ceza 
politikalarının çoğu, 14 ve 18 yaş arasındaki gençlerin suçluluğuna dik-
kat çeken 1988 tarihli çocuk adaleti reform Kanunu ile öngörülmüştür. 
Yargılamalar hapishanelerin önlenmesini ve yasal işlemlerin normal 
eğitim sürecine ve gelişime ara vermemeyi gerektirmektedir. Genellikle 
çocuk suçlular resmi olmayan biçimde dava sürecinden bertaraf edil-
mekte, diğer Anglo-Amerikan toplumları ile kıyaslandığında çocukların 
hapsedilme oranı oldukça düşüktür. Buna ek olarak, ailenin kültürel 
önemi diğer ülkedeki “parçalanmış ailelerin” düşük oranda olduğu dik-
kate alındığında Anglo-Amerikan kültürlerinden daha çok önemlidir ve 
aile disiplin ve sosyalleşmenin en uygun ve doğal yeri olarak düşünül-
mektedir. İtalyan ceza ve çocuk politikalarının düzenlenmesinde Katolik 
Kilisesinin önemi, bu ülkedeki çocuk suçlulara karşı gösterilen toleransı 
sağlayan bir faktör olarak gösterilir. İtalyan toplumunda bilimsel gelişi-
min ve kriminolojinin ve bunun yanı sıra genç suçluların itiyaden suç 
işlemeleri hakkındaki verilerin eksikliği diğer bir problemi oluşturmak-
tadır. David Nelken’in eleştirisine karşı, tartışılmıştır ki (Ciappi, 2008), 
İtalya’da bile ceza ve ceza muhakemesi sistemince nitelendirilen ve ceza 
kurumlarındaki yabancı küçüklerin oranında görülen bir çeşit çifte ceza-
landırma bulunmaktadır. Çocuk adaleti alanındaki sosyal gelişim giri-
şimleri esas olarak genç İtalyanlara yöneliktir. 
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Juvenile Justice in Bosnia and Herzegovina 

Prof. Dr. Borislav PETROVIĆ 

INTRODUCTION 

Various forms of deviant behavior are characteristic for children 
who have a disorder to adapt to social environment, as well as children 
who have certain difficulties in their mental and emotional development. 
If such behavior is not of high intensity and lasts a shorter period of time, 
we can consider it as an integral part of a child growing up 
phase.However, if the child does not fit into the core family and school 
discipline, and if his behavior could be characterized by violence, addic-
tion, various criminal offenses, then such deviant behavior often esca-
lates into delinquency and become a serious threat to the wider commu-
nity in all of its components. Juvenile delinquents are both, physically 
and emotionally, immature person, unable to express their behavior in a 
socially acceptable way and therefore such condition occur imbalance 
and disharmony between minor’s needs and the ability to satisfy them in 
an appropriate manner. Thus, they are lagging behind in the intellectual, 
aesthetic, moral, physical and social development. In order to properly 
develop, it is necessary to particular juveniles to meet their needs and to 
secure the conditions for their physical health (food, physical activity, 
recreation, sleep and other physiological needs). It is also necessary to 
provide them a healthy emotional atmosphere, a feeling of acceptance, 
security, understanding, belonging to the appropriate social group, the 
opportunity to experience success and education. Etiological factors of 
juvenile delinquency are varied, but the most significant are: degraded 
and deficient families, deficiencies in education and upbringing, inade-
quate institutional conditions for the re-socialization, deficiencies in the 
organization and use of free time, and dysfunctional of social welfare 
services. 
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Modern views of juvenile delinquency encompass a wide range of 
behavior from which it is systematically possible to extract a basic un-
derstanding of juvenile delinquency in the narrow sense (criminal the-
ory) and concepts in a broad sense (theory of deviance). 

In terms of criminal justice, juvenile delinquency is a form of crimi-
nal behavior carried out by minors with the age limits of life that differ 
from one country to another (in European countries, the lower limit of 
from 13 to 14 years), depending on the conditions that are present in a 
particular country. Juvenile offenders are individuals who are different 
from adults by their biopsychic development and causes of their delin-
quency. Thus, a special treatment must be applied to such individuals 
because their actions are not the result of mature thinking and strong 
will to commit crimes, and thus, their accountability and degree of re-
sponsibility are manifested in a special form in relation to adult offend-
ers. 

Juvenile Justice has two basic parts: prevention and protection.The 
goal of prevention is to ensure that children do not come into conflict 
with the law, through different social, economic, educational interven-
tions. On the other hand, protection aims to ensure the protection of 
young people who have come into the conflict with the law by harmoni-
zation of domestic legislation in compliance with international stan-
dards, education, programs, projects in the field of juvenile justice, etc. 
Juvenile justice is the establishment of a fair and humane system f judici-
ary for children. It is based on the rights and best interests of the child as 
a priority including the application of the principles of restorative justice 
and prevention as the primary goal of proceeding, while the punishment 
should be imposed only as a measure of last resort. 

JUVENILE DELINQUENCY IN BOSNIA AND HERZEGOVINA 

Juvenile delinquency is a problem faced by all modern societies, 
including Bosnia and Herzegovina.In Bosnia and Herzegovina, in the 
period after the end of war until present, this kind of behavior took on 
a very large and disturbing proportions. Juvenile delinquency is a form 
of anti-social and socio-pathological behavior. It is also very delicate 
criminological, legal, economic and social problem. Juvenile delin-
quency is also a serious problem of family, educational and health in-
stitutions. 
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According to the official crime statistics, created by the Federal Po-
lice1 and the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Serpska2, we 
were able to perform a number of conclusions about the commission of 
crimes commited by juveniles in Bosnia and Herzegovina, focusing on 
the crime rate in the past two years (2011 and 2012). 

Offical statistics states that during 2011, in total 37.900 criminal of-
fences were commited by 25.582 offenders, including 1891 juvenile of-
fender, while in 2012 in total 25.582 criminal offences were commited by 
26.135 individuals including 1.766 juveniles. 

Available data indicate a variety of crimes commited by juvenile of-
fenders. However, most of them are crimes against property, and they 
have been committed by 884 juveniles. 

Considering the disharmonized records of criminal offenses and 
perpetrators in Bosnia and Herzegovina, we can conclude that the 
number of criminal offenses committed by juveniles has not changed 
significantly in the last two years, according to offical statistics for 2011 
and 2012. However, the fact is that this number is very large, and that 
is continuously growing since the end of the war in Bosnia and Herze-
govina. Certainly, these statistics indicate many deficiencies in combat-
ing juvenile delinquency in Bosnia and Herzegovina, and the necessity 
for paying more attention and concrete steps to address this issue. 
Also, according to the available records, we have found that in the last 
few years the largest proportions of offenses committed by juveniles 
are property crimes (larceny, robbery), while at the same time, there 
has been a lower rate in the execution of more serious offenses. Taking 
into account the last mentioned fact, we can not still be optimistic at 
this point, because we believe that the number of offenses committed 
by juveniles is extremely large and that the situation with regard to 
juvenile delinquency is alarming and it requires the engagement of all 
segments of society in the process of improving the current situation in 
this area. 

                                                      
1 Information on the state of security in the Federation of Bosnia and Herzegovina 

for 2012, the Federal Police Department, Sarajevo, January 2013 
2 Information on the state of security in the Republic of Serpska, for the period 

January-December 2012, the Ministry of Internal Affairs of the Republic of 
Serpska- Unit for Strategic Planning and Analysis, Banja Luka, January 2013 
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Legislation of Bosnia and Herzegovina - the measures and 
sanctions that may be imposed on a juvenile 

After the signing of the Dayton peace Agreement in 1995, Bosnia 
and Herzegovina became a state party to the UN Convention on the 
Rights of the Child, and created and adopted group of laws, regulations 
and rules that are specifically applicable to juvenile offenders as well as 
to institutions and bodies entrusted with the functioning of juvenile jus-
tice system. The aim of these institutions is to respond to the different 
needs of juvenile offenders and to protect their basic rights.3 

Talking about the prosecution of juvenile offenders in Bosnia and 
Herzegovina, this issue is regulated at four legislative levels: level of 
Bosnia and Herzegovina, the Federation of Bosnia and Herzegovina, the 
Republic of Serpska and Brcko District. This practice leads to lack of 
harmonization of laws and rules and the problems of a practical nature 
concerning the implementation of laws, as well as the enforcement of 
measures and sanctions imposed on juvenile offenders. 

A significant step forward in the area of juvenile legislative process 
was made in January 2010 when the Republic of Srpska adopted the 
“Law on the Protection and Treatment of Children and Juveniles in 
criminal proceedings”, which entered into force on 01.01.2011. This is so 
far the best legal text and seems that it was adopted according to the 
highest standards regarding the rights of minors. 

However, the draft of “Law on the Protection and Treatment of 
Children and Juveniles in criminal proceedings,” is still in the parliamen-
tary procedure in the Federation of BiH (FBiH). Moreover, the “Law on 
the Protection and Treatment of Children and Juveniles in criminal pro-
ceedings” in Brcko District was adopted in November 2011, but with 
certain differences from the two above-mentioned law texts. Neverthe-
less, disharmonized legislative activities have already resulted in un-
equal and disadvantaged status of children and juveniles faced with 
criminal proceedings, regardless of whether they have status of injury 
party or suspect. These consequences are the results of different texts as 

                                                      
3 Youth in conflict with the law: whether the adoption of new legislation only suffi-

cient response to the problem of juvenile delinquency in Bosnia, taken from 
http://ljudskaprava.ba/mladi-u-sukobu-sa-zakonom-11/, on 04/20/2013 



Juvenile Justice in Bosnia and Herzegovina 

 

287 

well as time of adoption and the application of these particular laws at 
the entity level and Brcko District levels.4 

The Law focuses on the application of international standards, em-
phasizes the obligation and commitment of government, seeking for 
alternative measures in order to achieve accountability and understand-
ing of the meaning of a crime and other forms of unacceptable behavior 
by the juvenile offender, and their rehabilitation and social reintegration 
after the treatment. Imposition of less severe sanctions to juvenile of-
fenders is one of the basic principles of sentencing policy. In particular, 
less severe punishment should be considered prior imposing more sever 
sanctions. Extrajudicial penalty models and less formal reaction of the 
prosecution and the police must be applied before the imposition of 
more severe meassures. Furthermore, these legal privisions enable the 
establishment of new institutions and jurisdictions and different proce-
dural roles to participants in the proceedings involving juveniles. 

Development and entry into force of new legislative solutions estab-
lished a new types and extension of existing jurisdiction of guardianship 
bodies, police, prosecution, court, and ministries. Guardianship authori-
ties (Centre for Social Work) have been given a wide range of responsi-
bilities, because these institutions mediate, monitor and implement the 
educational recommendations, which. However, these institutions are 
faced with the lack of personnel, material and technical resources. Also, 
once again, it is necessary to emphasize the need for fundamental reor-
ganization of the mentioned institutions and ministries in Bosnia and 
Herzegovina, especially the Ministry of Interior and Ministry of Justice. 

Another important novelty is a special law chapter named “Crimes 
against children and minors,” which elaborates the process of their inter-
rogation. In the context of the above, the Law, furthermore, provides 
grounds for the improvement of the education process for prosecutors, 
judges, authorized officers of the internal affairs bodies, social welfare 
authorities, as well as lawyers and staff in institutions engaged in the 
activities in the field of juvenile delinquency and their criminal and legal 
protection.5 
                                                      
4 Youth in conflict with the law: whether the adoption of new legislation only suffi-

cient response to the problem of juvenile delinquency in Bosnia, taken from 
http://ljudskaprava.ba/mladi-u-sukobu-sa-zakonom-11/, on 04/20/2013 

5 Ibid 



Prof. Dr. Borislav PETROVIĆ 288 

Measures and sanctions 

In accordance with the applicable criminal codes, educational re-
commendationse6 may be applied on a juvenile for criminal offences for 
which a fine or a punishment of imprisonment for a term not exceeding 
three years is prescribed. The educational recommendations may be ap-
plied on a juvenile by a competent prosecutor or judge for juveniles. The 
conditions for application of educational recommendations are: the juve-
nile’s admission that he has perpetrated the criminal offence, and his 
expressed willingness to make amends with the injured party. The pur-
pose of educational recommendations is to avoid initiation of criminal 
procedures against juvenile perpetrators; and to use the educational rec-
ommendations as a means of influencing juveniles not to perpetrate 
criminal offences. 

Educational recommendations prescribed by the law are: 

a) Personal apology to the injured party; 

b) Compensation of damage to the injured party; 

c) Regular school attendance; 

d) Working for a humanitarian organisation or local community; 

e) Accepting an appropriate job; 

f) Being placed in another family, home or institution; 

g) Treatment in an adequate health institution; 

h) Attending instructive, educational, psychological and other forms 
of counselling.7 

When deciding which particular educational recommendation to 
apply, the competent prosecutor or judge for juveniles shall take into 
consideration the overall interests of the juvenile and the injured party. 
In doing so, he shall pay special attention not to jeopardise the juvenile's 
regular schooling or work by applying educational recommendations. 
The educational recommendations may not last longer than one year. 
Upon becoming effective, one educational recommendation may be re-
placed with another, or it may be cancelled. The selection and applica-

                                                      
6 CC BiH article 76.-79.; CC FBiH article 80.-83.; CC BD article 80.-83.;CC RS article 

65-68.  
7 Criminal Code of Bosnia and Herzegovina, article 78. 
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tion of educational recommendations is done in collaboration with the 
juvenile’s parents or guardians and institutions of social care. 

The new Law on the Protection and Treatment of Children and Ju-
veniles in Criminal Proceedings, which has not yet entered into force on 
the entire territory of Bosnia and Herzegovina, the educational recom-
mendations may be applied to a juvenile for criminal offences for which 
a fine or a punishment of imprisonment for a term not exceeding five 
years in the Federation Bosnia and Herzegovina and the Republic of 
Srpska and three of imprisionment in the Brcko District, as well as for the 
offenses for which a punishment of imprisonment of more than five or 
three years is prescribed, if such conduct is in accordance with the prin-
ciple of proportionality. Moreover, there are no loger legelal restrictions 
for prosecutor or juvenile judge to impose only certain educational rec-
ommendation. All six educational recommendations may be applied 
cumulatively to a juvenile by a competent prosecutor or judge. Prosecu-
tion makes records on applied educational recommendations that don’t 
have the character of the records of conviction, and they can not be used 
in a way to harm a minor, as well as in other proceedings that are not 
conducted by the prosecution or court. 

However, problems in the application of educational recommenda-
tions are caused by complexity of procedures, lack of infrastructure, the 
need for additional training of the participants in the proceedings, the 
inadequacy and lack of competence for existing personnel, and the lack 
of material and technical conditions. We conclude that, for the adequate 
treatment of juveniles who find themselves in conflict with the law, is 
necessary to ensure basic conditions, such as the infrastructure for the 
implementation of educational recommendations, along with the neces-
sary financial resources, and training of the social welfare staff and edu-
cation of other participants in the criminal proceedings. We also believe 
that the public is not sufficiently informed about the juvenile delin-
quency and that the successful implementation of educational recom-
mendations, such as for example the educational recommendations of 
regular school attendance, the attention should be paid in informing and 
educating the public including students, parents, teachers, school princi-
pals and representatives of non-governmental sector. Talking about the 
implementation of the mediation process, the Law foresees the possibil-
ity that, if the competent guardian authorities have no qualified media-
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tors, there is possibility of involvement of other organizations authorized 
to conduct mediation (Association of Mediators of BiH). 

In this sense, the question is whether these authorized organizations 
have adequately trained staff and experts to conduct this specific type of 
mediation, as well as adequate facilities and resources to perform all 
necessary activities. The mediation process can be understood and taken 
into account only as an interim solution until the guardian authority 
becomes capable to effectively implement the mediation process. The 
issue of financing of the mediation procedure is not regulated in Bosnia 
and Herzegovina and it represents an additional problem in practice. 

Because of many issues that are encountered in practice due to the 
complexity of the procedure for application of educational recommenda-
tions, it is necessary, in the upcoming legislative reforms, to simplify the 
procedure and to regulate it’s every segment by amendments to existing 
regulations and to adopt relevant laws and regulations. 

Educational measures and certain security measures may be im-
posed to a juvenile perpetrator of a criminal offence, while in extreme 
cases; the punishment of juvenile imprisonment may be imposed on an 
older juvenile. To a juvenile who at the time of perpetration of a criminal 
offence had attained fourteen years of age but had not reached sixteen 
years of age (a junior juvenile) only educational measures may be im-
posed. To a juvenile who at the time of perpetration of a criminal offence 
had attained sixteen years of age but had not yet reached eighteen years 
of age (a senior juvenile) educational measures may be imposed under 
conditions laid down by this Code, and exceptionally a punishment of 
juvenile imprisonment may be imposed. 

Judicial admonition or a suspended sentence can not be imposed on 
a juvenile. 

The purpose of educational measures and of juvenile imprisonment 
is to ensure the education, rehabilitation and proper development of 
juveniles who have perpetrated criminal offences by extending protec-
tion, assistance and supervision to them, providing them with vocational 
training and developing their personal responsibility. In addition, the 
purpose of juvenile imprisonment is to exercise special influence on ju-
venile perpetrators in order to prevent them from perpetrating criminal 
offences in the future, as well as to deter other juveniles from perpetrat-
ing criminal offences. 
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The Criminal Code of Bosnia and Herzegovina provides educational 
measures as specific sanctions that may be imposed agaist juvenile of-
fenders. They include: 

a) Disciplinary measures: disciplinary measure of committal to a 
disciplinary centre for juveniles and judicial admonishment (only in RS 
CC) 

b) Measures of intensified supervision: on the part of the parents, 
adoptive parents or guardians, in a foster home, or on the part of a com-
petent social care body 

c) Institutional measures: committal to an educational institution, to 
an educational-reformatory home or some other training establishment.8 

Disciplinary measures shall be imposed on a juvenile perpetrator of 
a criminal offence who does not need to be submitted to extended educa-
tional or reformatory measures, in particular if he has perpetrated a 
criminal offence out of thoughtlessness or frivolity. 

Measures of intensified supervision shall be imposed on a juvenile 
perpetrator of a criminal offence if it appears necessary to submit the 
juvenile to extended measures of education, rehabilitation or treatment 
under adequate supervision, but where it is not necessary to completely 
isolate him from the old environment. 

Institutional measures shall be imposed on a juvenile perpetrator of 
a criminal offence when it appears necessary to submit him to extended 
measures of education, rehabilitation or treatment, as well as to detach 
him completely from his old environment. Institutional measures may 
not last more than five years. 

The following security measures may be imposed on perpetrators of 
criminal offences: 

a) Mandatory psychiatric treatment, 

b) Mandatory medical treatment of addiction, 

c) Prohibition to carry out a certain occupation, activity or duty, 

d) Forfeiture 

                                                      
8 Module 5, Criminal are, Specific criminal proceedings, the High Judicial and 

Prosecutorial Council of Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, January 2006 
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CRIMINAL PROCEEDINGS INVOLVING JUVENILES 

Features that are characteristic for the criminal proceedings against 
juveniles are: closed for public; urgency; adjustment procedure to age 
and interests of rehabilitation of juveniles; presence of defence counsel 
from the very begining of the procedure, a special court for juveniles, 
and the separation of juveniles during hearings and detention from 
adults. General standards that must be met during the regular criminal 
procedure are applicable in juvenile proceedings as well, but with a spe-
cial emphasis on the protection of interests of juvenile. It is essential to 
secure the system of adequate, meaningful and enforceable sanctions 
that may be imposed to juvenile offenders. 

The preparatory proceeding is the first stage of the proceedings in-
volving juvenile offender. The Prosecutor files the request for prepara-
tory proceeding to a competent judge for juveniles at the competent mu-
nicipal court. 

The competent prosecutor is obliged to consider the possibility of 
imposition of educational recommendations prior filing the motion for 
preparatory proceedings involving juvenile offender. Educational rec-
ommendations may be applied on a juvenile for criminal offences for 
which a fine or a punishment of imprisonment for a term not exceeding 
three years is prescribed by law. The application of educational recom-
mendations is possible only to persons who have committed criminal 
offense as juveniles and who have been minor at the time of imposition 
of educational recommendation. Prosecutor may impose following edu-
cational recommendations according to applicable law: personal apology 
to the injured party; compensation of damage to the injured party; regu-
lar school attendance; attending instructive, educational, and psycho-
logical and other forms of counseling. 

For imposing these recommendations the following test must be sat-
isfied: a) whether a sentence of up to three years or a fine is prescribed 
by law for particular offense, b) whether the juvenile has pleaded guilty, 
and c) whether the juvenile is ready for reconciliation with the victim. 

If the Prosecutor make a decision not to impose any of these educa-
tional recommendations, and file the motion for preparatory proceeding, 
the juvenile judge, after receiving the motion, first makes a decsion on 
the justification for imposing any of the following educational recom-
mendations prescribed by the Criminal Code: working for a humanitar-
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ian organisation or local community; accepting an appropriate job; be 
placed in another family, home or institution and treatment in an ade-
quate health institution. 

If the judge decides to pronounce an educational recommendation he 
may decide not to initiate the criminal proceeding against the minor. If the 
juvenile judge does not impose educational recomendation, the prepara-
tory proceeding begins after the conduct of any further procedural action. 
The juvenile judge shall, before any other actions proposed in the request 
for preparatory proceeding, conduct a hearing on charges against juvenile 
offender, and eventualy examine witnesses and other evidence. 

Juvenile Court will have to verify the basic personal data of juvenile 
offender and to obtain relevant information related to the environment 
and conditions in which the particular juvenile lives and to evaluate his 
mental development, his preferences, and all other details from juvenile’s 
history relating to the personality of the juvenile. All these information 
could assist the judge in making final decision on adequate meassure for 
the particular juvenile offender and his interests. Personal History Report 
should be submitted to the court by the relevant guardian authority insitu-
tion. The teams that create the Report are typically composed of a social 
workers, educators, psychologists, and if necessary, other persons, who 
are visiting the environment in which the particular juvenile lives, and 
besides going to the family, they perform a series of conversations with a 
minor in the premises of the guardianship authority as well. 

After examining all circumstances related to the commission of the 
criminal offense and related to the minor’s personality, the judge for juve-
niles shall refer the documents to the Prosecutor, who is obligated to re-
quest, within eight (8) days, that the preparatory proceeding be supple-
mented or to declare that he is dropping the charges and file a motion for 
dismissal of the case or to file a reasoned proposal with the judge for juve-
niles for the pronouncement of punishment or developmental measures 

Upon receiving the motion from the Prosecutor, the judge for juve-
niles shall schedule a hearing or the main trial.The main trial is con-
ducted when a punishment of juvenile imprisonment or an institutional 
measure was proposed. 

Juvenile Court makes its decision in the form of a decision or judg-
ment. The judge for juveniles is not bound by the recommendation of the 
Prosecutor in rendering its decision as to whether it shall pronounce a 
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punishment or a developmental measure against the minor, but if the 
Prosecutor withdrew his recommendation, the judge for juveniles may 
not pronounce the punishment against the minor but only an educa-
tional recomendation. 

As we already mentioned, the entry into force of the new Code there 
will introduce certian changes in the jurisdiction of the court, prosecu-
tors, and other participants in the proceedings against juveniles, as well 
as changes in the course of the procedure. 

Execution of measures and sanctions for juvenile offenders in 
Bosnia and Herzegovina 

Execution of measures and sanctions against a minor is carried out 
in accordance with the Law on Execution of Criminal Sanctions, Deten-
tion and Other Measures of Bosnia and Herzegovina. This particular 
Law contains special chapters which regulate the execution of juvenile 
imprisonment and educational measures, it also prescribe rights and 
obligations of juveniles during the execution of sanctions. 

In Bosnia and Herzegovina the following institutions for juvenile of-
fenders exists: Juvenile prisons in Eastern Sarajevo and Zenica, Educa-
tional and Correctional Institution in Banja Luka, Orasje, Sarajevo and 
Tuzla, and Disciplinary Centers in Sarajevo and Tuzla. 

According to the Report of the Ombudsman for Human Rights, an 
educational reformatory prison in Tuzla and Sarajevo and Institute Hum 
do not fully comply with the required norms and standards. As a spe-
cialized agency, with a very large investments and achieved results in 
working with juvenile delinquents, we have to emphasize the Discipli-
nary Center for Juveniles in Sarajevo, on which institutional model also 
exists the Disciplinary Center for Juveniles in Tuzla. Disciplinary Center 
for Juveniles in Sarajevo was formed after the reaction of society on in-
creased crime rate in BiH, which resulted in the adoption of legal obliga-
tions for cantons of the Federation of Bosnia and Herzegovina to estab-
lish an institution called the Disciplinary Center for Juveniles to carry out 
the execution of the measures of referral to a disciplinary centers. The 
aim of these centers is to implement individual plans and programs for 
juveniles in order to influence their behavior and personality, and to 
influence the juveniles not to commit criminal offenses in the future 
through enhanced control measures, assistance, support and protection. 
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Court in Canton Sarajevo imposed 92 educational measures of 
committal to a disciplinary center in Sarajevo for the period form 2011 to 
2012. 

The above-mentioned center for minors applies multimodal pro-
gram as a program of resocialization of juvenile perpetrators of criminal 
acts, and includes a number of behavioral, cognitive and psycho-
educational components, and it represent a combination of intervention 
and counseling services, education, work and sports activities, as well as 
activities on the prevention of substance abuse. The target populations of 
users of these programs are minors aged 14-18 of both sexes, to whom 
the competent court imposed the measure of committal to a disciplinary 
center for juveniles, and minors against whom the competent court in-
stead of imposition of the measure of dentention, imposed a correctional 
measure of temporary accommodation in the disciplinary center. Indi-
vidual plan and program of the execution of measures shall be made for 
each individual minor. This particular program focuses on different ar-
eas of work, namely: educational area of work, work and occupational 
area, area of work in relation to family and school, and the area of work 
that includes standards and rules of conduct in accordance with the type 
of committed crime, as well as other areas, depending on the etiology, 
the degree and intensity of present disorders. Heterogeneity and the 
number of professional staff Centre provides different approach to the 
process of resocialization. A number of of experts, special education 
teachers, school counselors, psychologists, social workers and sociolo-
gists are trying to using her, knowledge and experience to develop a 
program that fits the particular case, and at the same time assess which 
methods are best suited for the implementation of programs within the 
team. A well-designed program and treatment must act comprehen-
sively on the individual, family and school level, as well as all other lev-
els in which the minor is lives. 

We believe that all institutions dealing with juvenile perpetrators of 
criminal acts should operate in a same manner as Disciplinary Center for 
Juveniles in Sarajevo, particularly in terms of expertise, professionalism, 
comprehensiveness of the work program, staff comptence, and overall 
commitment to the very existence of the institution. 
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CONCLUSION 

Juvenile delinquency increased in in the past twenty years on the 
territory of Bosnia and Herzegovina, which many experts see as a result 
of war and the post-conflict situation. Children often grow up in an un-
healthy living environment and in inadequate conditions, often without 
the necessary parental supervision or adequate guardianship, and their 
development is influenced by numerous negative environmental factors. 
Thus, Juvenile legislation reforms were truly necessary. International 
acts ratified in Bosnia and Herzegovina, and the Criminal Code of Bosnia 
and Herzegovina, Law on Execution of Criminal Sanctions, detention 
and other measures, as well as the Law on the Protection and Treatment 
of Children and Juveniles in the Criminal Procedure (in force in the Re-
public of Serpska and Brcko District, and is still in parliamentary proce-
dure in the Federation of BiH) provide a solid foundation for preventing, 
sanctioning of juvenile delinquency. 

Morevoer, there should be an increased activity of the BiH legisla-
tive and executive authorities in planning and allocating of funds neces-
sary to complete the process of adequate sanctioning of juvenile offend-
ers and effective prevention and control. 

It is also necessary, in accordance with the crime statistics and their 
analysis, to pay attention to the organization and operation of the com-
petent authorities and institutions, bearing in mind the number of juve-
nile perpetrators of criminal acts. Bosnia and Herzegovina has a very few 
adequate institutions for accommodation, re-socialization and rehabilita-
tion of juveniles, and in the future it must take into account the type and 
capacity of the institutional treatment of minors (lack of adequate institu-
tions for temporary housing, detention units, educational institutions, 
etc.). It is necessary to establish a special departments for juveniles in the 
competent courts, Prosecutors' offices, the Ministry of Interior, the or-
gans of social care, and to educate, train and recruit additional profes-
sional staff to work in these institutions. Certainly, it is necessary to pro-
vide all the technical and material working conditions to individuals and 
institutions competent in this area. The absence of a unique and harmo-
nized crime statistics in the field of juvenile delinquency (reports on 
criminal offenses commited by juveniles, their number, type of sanc-
tions,etc) is one of the additional problems, and we believe that it is nec-
essary to introduce a special system of keeping records of these informa-
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tion for better coordination, cooperation and effective access to informa-
tion among participants in the proceedings against juvenile offenders. In 
the end, it is essential that the authorities in charge of the criminal pro-
ceedings against juveniles adopt relevant laws, regulations and manuals 
in accordance with the new legislation, and to increase the efficiency of 
their particular application in achieving desired results. 
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Giriş 

Zihinsel ve duygusal gelişimlerinde birtakım güçlükler bulunan 
çocukların yanı sıra sosyal çevreye uyum sağlamada sorun yaşayan 
çocuklarda da çeşitli olağandışı davranış biçimleriyle karşılaşılması 
tipik bir durumdur. Böylesi davranış biçiminin çok yoğun olmadığı ve 
kısa sürede sona erdiği halleri çocuğun gelişim sürecinin bir parçası 
olarak kabul edebiliriz. Bununla birlikte çocuğun çekirdek aile ve okul 
disiplinine uyum sağlayamaması ve davranış biçiminin şiddet, bağım-
lılık ve çeşitli kabahatlerle karakterize edilmesi halinde, bu olağandışı 
davranış biçimi sıklıkla kötüleşerek çocuk suçluluğuna doğru gider ve 
toplumun her bir unsuru için ciddi bir tehdit haline gelir. Çocuk failler 
hem fiziksel hem de duygusal olarak olgunlaşmamışlardır, davranışla-
rını toplumun kabul edebileceği şekilde yönlendirme yetisinden uzak-
tırlar ve bu nedenle küçüğün ihtiyaçları ile bu ihtiyaçlarını kabul edile-
bilir biçimde karşılama yetisi arasında uyumsuzluk ve dengesizlik vu-
ku bulur. Bu yüzden de entelektüel, estetik, ahlaki, fiziksel ve sosyal 
gelişimlerinde geri kalırlar. Bu çocukların sağlıklı gelişimleri için ihti-
yaçlarının karşılanması ve fiziksel bakımdan sağlıklı olmaları için ge-
reken koşulların sağlanması şarttır (yiyecek, fiziksel aktivite, rekreas-
yon, uyku ve diğer psikolojik ihtiyaçlar gibi). Bunun yanında kabul 
edilmişlik, güven, anlayış, uygun bir sosyal gruba aidiyet hissi veren, 
duygusal olarak yararlı bir ortam sağlamak ve çocuğa başarıyı tatma 
olanağı sunmak da gereklidir. Çocuk suçluluğunu doğuran nedenler 
değişiklik göstermekle birlikte en dikkate değer olanları: yozlaşmış ve 
yetersiz aileler, eğitimde ve çocuk yetiştirmede eksiklikler, sosyalleşme 
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için yetersiz kurumsal koşullar, boş vakitlerin değerlendirilmesinde 
yetersizlikler ve sosyal hizmetlerin işlevsizliğidir. 

Çocuk suçluluğuna ilişkin modern görüşler sistematik olarak dar 
anlamda çocuk suçluluğuna ilişkin temel bir fikir (kriminal teori) ve ge-
niş anlamda görüşler (sapma teorisi) çıkarmanın mümkün olduğu çok 
çeşitli davranış biçimleri içermektedir. 

Ceza yargılaması bakımından çocuk suçluluğu, her devletin kendi 
mevzuatına göre belirlenen ve bir devletten diğerine farklılık gösteren 
belirli yaş sınırları içinde kalan küçükler tarafından icra edilen, suç oluş-
turan davranış biçimini ifade eder (Avrupa devletlerinde alt sınır 13 ilâ 
14 yaşlarıdır). Çocuk failler, biyofizik gelişim ve suça yönelten nedenler 
bakımından erginlerden ayrılan bireylerdir. Bu nedenledir ki bu bireyleri 
özel bir değerlendirmeye tabi tutmak gerekir zira suç oluşturan fiilleri, 
olgun tasım ve sağlam iradenin ürünü değildir ve bu sebeple işledikleri 
fiilden sorumlu tutulabilmeleri ve sorumluluk dereceleri ergin faillere 
kıyasla ayrıcalıklı, özel bir rejime tâbidir. 

Çocuk adaleti iki ana parçadan oluşur: önleme ve koruma. Önleme-
nin amacı, muhtelif sosyal, ekonomik, eğitsel müdahaleler yoluyla ço-
cukların hukuk düzeniyle ihtilafa düşmemesini garanti altına almaktır. 
Diğer yandan korumanın amacı; dahili mevzuatın, çocuk adaleti alanın-
daki proje, program, eğitim ve uluslararası standartlarla uyumlaştırılma-
sı yoluyla hukuk düzeniyle ihtilafa düşmüş gençlerin himayesini sağla-
maktır. Çocuk yargılaması, çocuklara yönelik adil ve insancıl bir yargı 
düzenidir. Öncelikli olarak onarıcı adalet prensiplerinin uygulanmasını 
içeren ve önlemenin adli kovuşturmanın temel amacı olduğu, cezalan-
dırmanın ise yalnızca son çare olarak uygulanması gerektiği bu düzen, 
çocuğun haklarını ve en üst çıkarlarını temel alır. 

Bosna Hersek’te Çocuk Suçluluğu 

Çocuk suçluluğu, Bosna Hersek de dahil olmak üzere bütün çağdaş 
toplumların karşı karşıya olduğu bir sorundur. Bosna Hersek’te, savaşın 
sona ermesinden günümüze kadar uzanan süreçte, bu davranış biçimi 
oldukça büyük ve rahatsız edici boyutlara ulaşmıştır. Çocuk suçluluğu 
antisosyal ve sosyopatolojik bir davranış biçimi ve aynı zamanda olduk-
ça hassas bir kriminolojik, hukuki, ekonomik ve sosyal problemdir. Ço-
cuk suçluluğu aynı zamanda ciddi bir aile, eğitim ve sağlık kurumu so-
runudur. 
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Federal polis1 ve Sırp Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı2 tarafından tu-
tulan resmi suç istatistiklerine göre, geçtiğimiz iki yılın (2011 ve 2012) 
suç oranlarına odaklanarak Bosna Hersek’te çocuklar tarafından işlenen 
suçlar hakkında birtakım sonuçlara ulaşabiliriz. 

Resmi istatistikler, 2011 yılı boyunca toplamda 1891’i çocuk olmak 
üzere 25.582 fail tarafından 37.900 suçun; 2012 yılı boyunca ise toplamda 
1766’sı çocuk olmak üzere 26.135 fail tarafından 25.582 suçun işlendiğini 
gösteriyor. 

Mevcut veri, çeşitli suçların çocuk failler tarafından işlendiğine işa-
ret ediyor. Şu var ki çocuk failler tarafından işlenen suçların çoğunluğu-
nu malvarlığına karşı suçlar oluşturmakta ve malvarlığına karşı suçları 
işleyen çocuk sayısı 884. 

Bosna Hersek’teki uyumsuz fail ve suç kayıtlarını dikkate alarak 
2011 ve 2012 yıllarının resmi istatistiklerine göre, çocuklar tarafından 
işlenmiş suçların sayısının geçtiğimiz iki yıl içinde önemli ölçüde değiş-
mediği sonucuna ulaşabiliriz. Yine de bu sayıların çok yüksek olduğu ve 
Bosna Hersek’te savaşın sona ermesinden itibaren devamlı olarak arttığı 
da bir gerçektir. Kuşkusuz bu istatistikler Bosna Hersek’te çocuk suçlu-
luğuyla mücadeledeki yetersizliğe ve bu sorunu çözmeye yönelik daha 
fazla dikkat gösterilmesi ve somut adımların atılması gerekliliğine işaret 
ediyor. Yine, mevcut kayıtlara göre son birkaç yılda çocuklar tarafından 
işlenen suçların büyük oranının malvarlığına karşı suçlar (hırsızlık, 
yağma vb.) olduğunu, daha ciddi suçların işlenme oranının ise daha 
düşük olduğunu ifade etmiştik. Son olarak bahsettiğimiz bu hususu göz 
önüne alarak bu noktada hala iyimser olmamızın mümkün olmadığı; 
zira çocuklar tarafından işlenen suçların sayısının fazlasıyla yüksek ol-
duğu, çocuk suçluluğuyla ilgili bu durumun alarm verdiği ve toplumun 
tüm parçalarının bu alandaki somut durumun iyileşmesi için çaba sarf 
etmesi gerektiği kanaatindeyiz. 

                                                      
1 2012 için Bosna Hersek Federasyonundaki güvenlik durumu hakkında bilgi, 

Federal Polis Dairesi, Saraybosna, Ocak 2013. 
2 Ocak-Aralık 2012 aralığı için Sırp Cumhuriyetindeki güvenlik durumu hakkında 

bilgi, Sırp Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Stratejik Planlama ve Analiz Birimi, 
Banja Luka, Ocak 2013. 
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Bosna Hersek Mevzuatı – Çocuğa Uygulanabilecek Tedbir ve 
Yaptırımlar 

1995 yılında Dayton Barış Antlaşması’nın imzalanmasından sonra 
Bosna Hersek, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne taraf 
devlet haline gelmiş ve özellikle çocuk faillerin ve çocuk yargılama sis-
teminin işlemesinin tevdi edildiği kurum ve kuruluşların tabi olduğu 
kanun, tüzük ve yönetmelikler yapmış ve iktibas etmiştir. Bahsedilen bu 
kurum ve kuruluşların amacı çocuk faillerin muhtelif ihtiyaçlarına cevap 
vermek ve onların temel haklarını korumaktır3. 

Bosna Hersek’te çocuk faillerin kovuşturulması hususu dört yasama 
çevresinde düzenlenmiştir: Bosna Hersek, Bosna Hersek Federasyonu, 
Sırp Cumhuriyeti, Brcko Bölgesi. Bu durum mevzuatın uyumsuzluğuna, 
mevzuatın ve elbette çocuk faillere yönelik tedbir ve yaptırımların uygu-
lanması noktasında sorunlara neden olmaktadır. 

Çocuklara ilişkin yasama sürecinde anlamlı bir adım 2010 yılının 
Ocak ayında Sırp Cumhuriyeti tarafından “Cezai Kovuşturmada Çocuk-
ların Korunması ve Tedavisi Hakkında Kanun” iktibas edildiğinde atıl-
mıştır. İşbu Kanun 01.01.2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu 
Kanun şimdiye kadar yapılmış en iyi hukuki düzenlemedir ve küçüğün 
hakları bağlamında en yüksek standartlara uygun olarak iktibas edilmiş 
gibi görünmektedir. 

Buna rağmen “Cezai Kovuşturmada Çocukların Korunması ve Te-
davisi Hakkında Kanun”un tasarısı hala Bosna Hersek Federasyonu Par-
lamentosu’nda beklemektedir. Dahası, Brcko Bölgesi’nde “Cezai Kovuş-
turmada Çocukların Korunması ve Tedavisi Hakkında Kanun” Kasım 
2011’de, yukarıda bahsi geçen iki hukuki metne göre çeşitli farklıklarla 
iktibas edilmiştir. Hal böyleyken uyumsuz kanunlaştırma faaliyetleri 
ister mağdur ister şüpheli konumunda olsun cezai kovuşturmayla karşı-
laşmış çocuk için eşitsiz ve dezavantajlı bir durum meydana getirmiştir. 
Tüm bunlar, hukuki metinlerdeki ayrılık kadar iktibas zamanlarının ve 
bu özel kanunların tüm devlet ile Brcko Bölgesi nezdindeki uygulanma-
sında oluşan farklılığın sonucudur4. 

                                                      
3 Hukuk düzeniyle çatışma içindeki gençlik: yeni mevzuatın iktibas edilmesinin 

Bosna’daki çocuk suçluluğu sorununa karşı tek başına yeterli bir çözüm olup ol-
madığı hakkında, http://ljudskaprava.ba/mladi-u-sukobu-sa-zakonom-11/, Erişim 
Tarihi: 20.04.2013. 

4 Hukuk düzeniyle çatışma içindeki gençlik: yeni mevzuatın iktibas edilmesinin 
Bosna’daki çocuk suçluluğu sorununa karşı tek başına yeterli bir çözüm olup ol-
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Hukuk, uluslararası standartların uygulanmasına odaklanır; devle-
tin yükümlülüğünün ve sorumluluğunun altını çizer; sorumluluk, suç ve 
kabul edilmeyen davranış biçimlerinin içeriklerinin çocuk failler tarafın-
dan kavranmasını, ıslahlarını ve topluma yeniden kazandırılmalarını 
gerçekleştirmek için alternatif önlemler arar. Çocuk faillere daha hafif 
yaptırımların uygulanması ceza politikasının temel prensiplerinden biri-
dir. Bilhassa ağır yaptırımların uygulanmasından önce daha hafif yaptı-
rımlar göz önünde bulundurulmalıdır. Ciddi önlemlerin uygulanmasın-
dan önce mahkeme dışı ceza modellerine başvurulmalı, polis ve iddia 
makamının tepkileri daha az şekilci olmalıdır. Bundan başka, kanuni 
hükümler çocuklara müteallik yeni kuruluşların kurulmasına, hakimin 
yargı yetkisinin sınırlarının tayinine ve yargılama sürecine katılanlara 
farklı usuli rollerin tanınmasına imkan verir. 

Yeni yasal çözümlerin gelişimi ve yürürlüğe girmesi vesayet ma-
kamlarının, polisin, iddia makamının, mahkemenin ve bakanlıklarının 
var olan yargılama yetkilerinin genişlemesini sağlamış; vesayet otoritele-
rine (Sosyal Hizmet Merkezi) oldukça geniş sorumluluklar verilmiştir. 
Zira bu kurumlar eğitsel tedbirlerin uygulanmasına aracılık etmekte, 
bunları denetlemekte ve yürütmektedir. Ancak bu kurumlar personel, 
malzeme ve teknik kaynak eksikliği ile karşı karşıyadır. Yine, bahsi ge-
çen kurumların ve başta İçişleri ve Adalet Bakanlıkları olmak üzere Bos-
na Hersek Bakanlık teşkilatının kökten yeniden yapılandırılması ihtiya-
cının altı çizilmelidir. 

Bir diğer önemli yenilik, çocukların sorgulanmasını ayrıntılı bir şe-
kilde düzenleyen “Çocuklara Karşı Suçlar” başlığına sahip özel bir ka-
nun bölümüdür. Yukarıdaki bağlamda, hukuk, ayrıca savcılar, hakimler, 
iç işleri makamları yetkilileri, sosyal hizmet otoriteleri avukatlar ve ço-
cuk suçluluğu, çocukların yasal korunması alanında faaliyette bulunan 
kurum çalışanlarının eğitim süreçlerinin geliştirilmesine zemin hazırlar5. 

Tedbir ve Yaptırımlar 

Yürürlükteki ceza kanunları doğrultusunda, para veya üç yılı geç-
meyen hapis cezasını gerektiren suçları işleyen çocuklara eğitsel tedbir-

                                                                                                                             
madığı hakkında, http://ljudskaprava.ba/mladi-u-sukobu-sa-zakonom-11/, Erişim 
Tarihi: 20.04.2013. 

5 a.g.e. 
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ler6 uygulanabilir. Eğitsel tedbirler, yetkili savcı veya çocuk hakimi tara-
fından çocuğa verilebilir. Eğitsel tedbirlerin uygulanmasının koşulları: 
çocuğun suç işlediğini ikrar etmesi ve mağdurdan özür dilemeye yönelik 
iradesini açıklamasıdır. Eğitsel tedbirlerin amacı, çocuk fail hakkında 
cezai prosedürlerin başlamasını önlemek ve çocukları suç işlememe yö-
nünde etkilemektir. 

Kanun tarafından belirlenmiş eğitsel tedbirler şunlardır: 

a) Mağdurdan şahsen özür dileme; 

b) Mağdurun zararını tazmin etme; 

c) Düzenli olarak okula devam etme; 

d) Yerel bir topluluk veya hayır kurumu için çalışma; 

e) Uygun bir işe girme; 

f) Başka bir aile, ev ya da kuruma yerleştirilme; 

g) Tam teşekküllü bir sağlık kurumunda tedavi görme; 

h) Eğitici, öğretici, psikolojik ve diğer türlerde rehberlik hizmeti alma7. 

Hangi eğitsel tedbirin uygulanacağına karar verilirken, yetkili savcı 
veya çocuk hakimi, çocuğun ve mağdurun tüm çıkarlarını göz önünde 
bulundurmalıdır. İşbu kararı verirken yetkili savcı veya hakim, uygula-
nacak eğitsel tedbirin çocuğun okuluna devamını veya işini tehlikeye 
düşürmemesine özellikle dikkat etmelidir. Eğitsel tedbirler bir yıldan 
daha uzun süreli olamaz. Etkili olması üzerine uygulanan eğitsel tedbi-
rin yerine başka bir eğitsel tedbir tayin edilebilir veya eğitsel tedbir tüm-
den kaldırılabilir. Eğitsel tedbirin seçilmesi ve uygulanması çocuğun 
ebeveynleri veya vasileri ve sosyal hizmetler kurumu ile işbirliği içinde 
gerçekleştirilir. 

Bosna Hersek devletinin tamamında henüz yürürlüğe girmemiş 
olan yeni “Cezai Kovuşturmada Çocukların Korunması ve Tedavisi 
Hakkında Kanun” uyarınca ise Bosna Hersek Federasyonu ve Sırp 
Cumhuriyeti’nde, para veya beş yılı geçmeyen hapis cezasını gerektiren 
suçları işleyen çocuklara; Brcko Bölgesi’nde ise para veya üç yılı geçme-

                                                      
6 Bosna Hersek Ceza Kanunu 76-79. maddeler; Bosna Hersek Federasyonu Ceza 

Kanunu 80-83. maddeler; Brcko Bölgesi Ceza Kanunu 80-83. maddeler; Sırp 
Cumhuriyeti Ceza Kanunu 65-68. maddeler. 

7 Bosna Hersek Ceza Kanunu, 78. madde. 
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yen hapis cezasını gerektiren suçları işleyen çocuklara eğitsel tedbir uy-
gulanabilir; çocuğun beş ya da üç yıldan fazla hapis cezasını gerektiren 
bir suç işlemesi halinde ölçülülük ilkesi gözetilerek eğitsel tedbir uygu-
lanabilir. Buna ek olarak, çocuk yargıcı veya yetkili savcının yalnızca 
belli eğitsel tedbirleri uygulamasına ilişkin kısıtlamalar da kaldırılmıştır. 
Yetkili savcı veya çocuk yargıcı çocuk hakkında altı eğitsel tedbirin ta-
mamını birlikte uygulayabilir. Savcılık makamı uygulanan eğitsel tedbir-
ler ile ilgili kayıt tutar. Bu kayıtlar sabıka kaydı niteliği taşımaz ve mah-
keme veya savcılığa henüz intikal etmemiş adli takibat da dahil olmak 
üzere hiçbir durumda küçüğün aleyhine kullanılamaz. 

Eğitsel tedbirlerin uygulanmasındaki sorunlar, prosedürlerin kar-
maşıklığından, altyapı eksikliğinden, kovuşturma sürecine katılanların 
ilave eğitim ihtiyacından, mevcut personelin yetersizliğinden ve maddi 
ve teknik şartların eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Kendilerini hukuk-
la çatışma içinde bulan çocukların iyileştirilmesi için altyapı, finansal 
kaynaklar ve sosyal hizmet çalışanları ile ceza yargılamasına katılanların 
eğitimi gibi temel koşulların sağlanmasının gerekli olduğu sonucuna 
ulaşıyoruz. Çocuk suçluluğu ve düzenli olarak okula devam etme gibi 
başarıyla yaşama geçirilmiş eğitsel tedbirler hakkında halkın yeterince 
bilgilendirilmediği; öğrenciler, ebeveynler, öğretmenler, okul yöneticileri 
ve hükümet dışı sektör temsilcileri de dahil olmak üzere halkın bilgilen-
dirilmesine ve eğitilmesine özen gösterilmesi gerektiği kanaatindeyiz. 

Arabuluculuk sürecinden bahsedecek olursak, yetkili vesayet otori-
telerinin vasıflı arabuluculara sahip olmamaları durumunda arabulucu-
luk faaliyetini yürütmeye yetkili diğer örgütlerin sürece dahil olmasını 
kanunun mümkün gördüğünü ifade etmeliyiz (Bosna Hersek Arabulu-
cular Birliği). Bu hususta sorulması gereken soru, bu yetkili örgütlerin 
yetiştirilmiş personele, bu tür özel arabuluculuğu yürütecek uzmanlara, 
gerekli tüm etkinlikleri yerine getirebilmek için uygun tesislere ve kay-
naklara sahip olup olmadıklarıdır. Bu tür arabuluculuk süreci vesayet 
otoritesinin arabuluculuk sürecini etkin olarak yürütmeye ehil olabilme-
sine kadar söz konusu olan geçici bir çözüm olarak değerlendirilip anla-
şılabilir. Arabuluculuk sürecinin finansmanı sorunu Bosna Hersek’te 
yasal olarak düzenlenmiş değildir ve bu durum uygulamada problem 
oluşturmaktadır. 

Eğitsel tedbirlerin uygulanmasındaki karmaşık prosedürlere bağlı 
olarak uygulamada karşılaşılan birçok sorun sebebiyle, gerçekleştirilmek 
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üzere olan yasal reformlarda bu prosedürlerin basitleştirilmesi ve mev-
cut düzenlemelerin her parçasının ıslah edilerek düzenlenmesi, yararlı 
kanun ve düzenlemelerin iktibas edilmesi gereklidir. 

Çocuk fail hakkında eğitsel tedbirler ve bazı güvenlik tedbirleri uy-
gulanabilir; olağanüstü durumlarda hapis cezası, yaşça daha büyük ço-
cuklar hakkında verilebilir. Suçu işlediği sırada 14 yaşını doldurmuş 
ancak 16 yaşına erişmemiş bir çocuğa sadece eğitsel tedbirler uygulana-
bilir. Suçu işlediği sırada 16 yaşını doldurmuş ancak henüz 18 yaşına 
erişmemiş bir çocuğa ise eğitsel tedbirler işbu Kanunla belirlenmiş şart-
lar altında uygulanabilir ve istisnai olarak da hapis cezası uygulanabilir. 
Çocuk için adli ihtar veya cezanın ertelenmesi söz konusu olmaz. 

Çocuk hakkında hükmolunan eğitsel tedbirlerin ve hapis cezasının 
amacı: koruma, yardım ve gözetim sunmak; mesleki eğitim almalarını ve 
sorumluluk duygularının gelişmesini sağlamak suretiyle suç işlemiş 
çocukların eğitilmelerini, ıslah edilmelerini ve sağlıklı gelişimlerini sağ-
lamaktır. Çocuk hapsinin bir diğer amacı ise çocuk faillerin gelecekte suç 
işlemelerini önlemek için üzerilerinde özel bir etki bırakmanın yanı sıra 
diğer çocukları suç işlemekten caydırmaktır. 

Bosna Hersek Ceza Kanunu çocuk faillere uygulanabilecek özel yap-
tırımlar olarak eğitsel tedbirler sağlamaktadır. Bunlar: 

a) Disiplin tedbirleri: çocuklara özgü ıslah merkezine havale etme 
ve adli ihtar (sadece Sırp Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nda vardır). 

b) Yoğun gözetim tedbirleri: ebeveyn, üvey ebeveyn veya vasi tara-
fından koruyucu evde veya yetkili sosyal hizmet makamı tarafından. 

c) Kurumsal tedbirler: bir eğitim kurumuna veya eğitim-ıslah evine 
veya diğer bir eğitim kuruluşuna havale etme8. 

Disiplin tedbirleri, hakkında uzun süreli eğitim-ıslah tedbirleri 
alınması gerekmeyen ve özellikle dikkatsizlik veya ciddiyetsizlikten do-
layı bir suç işlemiş olan çocuk faillere uygulanır. 

Yoğun gözetim tedbirleri, hakkında uzun süreli eğitim, rehabilitas-
yon veya gözetim altında tedavi tedbirleri alınmasının gerekli görüldüğü 
ancak eski çevresinden tamamen ayrılması gerekli bulunmayan çocuk 
faillere uygulanır. 

                                                      
8 Module 5, Criminal are, Specific criminal proceedings, the High Judicial and 

Prosecutorial Council of Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, January 2006. 
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Kurumsal tedbirler, hakkında uzun süreli eğitim, rehabilitasyon 
veya tedavi tedbirleri alınmasının gerekli görüldüğü ve bu tedbirlerin 
yanı sıra eski çevresinden tamamen ayrılması gereken çocuk faillere uy-
gulanır. Kurumsal tedbirler beş yıldan fazla süre uygulanamaz. 

Aşağıdaki güvenlik tedbirleri faillere uygulanabilir: 

a) Zorunlu psikiyatrik tedavi, 

b) Bağımlılığa karşı zorunlu ilaç tedavisi, 

c) Belli meslekleri, görevleri veya işlemleri yapmaktan men etme, 

d) Kısıtlama (hak mahrumiyeti). 

Çocuklara Müteallik Cezai Kovuşturma 

Çocuklar hakkında gerçekleştirilen cezai kovuşturmaya özgü özel-
likler şunlardır: halka kapalılık, ivedilik, yaşa göre değişiklik gösteren 
prosedür ve çocuğun ıslaha olan menfaati, müdafiinin kovuşturmanın 
en başından itibaren varlığı, çocuklara özgü mahkeme ve çocukların 
duruşma ve gözaltı süresince erginlerden ayrı tutulması. Erginlere ilişkin 
cezai kovuşturmada karşılanması gereken genel standartlar çocuğun 
çıkarlarının korunmasına dikkat edilmek kaydıyla çocuk yargılamasında 
da geçerlidir. Çocuk faillere ilişkin elverişli, anlamlı ve uygulanabilir bir 
yaptırım sisteminin sağlanması zaruridir. 

Ön kovuşturma çocuk faillere müteallik cezai kovuşturmanın ilk ba-
samağıdır. Savcı ön kovuşturma talebini içeren dosyayı görevli ve yetkili 
çocuk mahkemesine sunar. 

Yetkili savcı, çocuk fail hakkında yapılacak olan ön kovuşturma ta-
lebini sunmadan önce eğitsel tedbirlerin uygulanması ihtimalini değer-
lendirmek zorundadır. Eğitsel tedbirler, Kanun’un para veya 3 yılı geç-
meyen hapis cezasını öngördüğü suçların faili olan çocuklar hakkında 
alınabilir. Eğitsel tedbirler yalnızca, suçu işlediği sırada ve eğitsel tedbi-
rin uygulanması sırasında “çocuk” yaşta olan bireyler için söz konusu 
olur. Savcının yürürlükteki kanuna göre talep edebileceği eğitsel tedbir-
ler şunlardır: çocuk failin mağdurdan şahsen özür dilemesi, çocuk failin 
mağdurun zararını tazmin etmesi, çocuk failin düzenli olarak okula de-
vam etmesi ve çocuk failin eğitici, öğretici, psikolojik ve diğer türlerde 
rehberlik hizmeti alması. 

Bu tedbirlerin uygulanabilmesi için, a) söz konusu suç tipi için ka-
nunun para veya üç yıla kadar hapis cezası öngörüp öngörmediğinin, b) 
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çocuğun suçu ikrar edip etmediğinin, c) çocuğun mağdurla uzlaşmaya 
hazır olup olmadığının araştırılması ve bu üç koşulun da yerine getiril-
miş olması gerekmektedir. 

Eğer savcı hiçbir eğitsel tedbirin uygulanmasını talep etmemeye ve 
ön kovuşturma yapılması talebini içeren dosyayı hazırlamaya karar ve-
rirse, çocuk hakimi, talebi aldıktan sonra ilk olarak Ceza Kanunu’nda 
öngörülmüş olan aşağıdaki eğitsel tedbirlerden herhangi birinin uygula-
nıp uygulanmayacağına, gerekçesiyle birlikte karar verir: çocuğu yerel 
bir topluluk veya hayır kurumu için çalıştırma, çocuk için uygun bir iş 
bulma, çocuğu başka bir aile, ev ya da kuruma yerleştirme, tam teşekkül-
lü bir sağlık kurumunda tedavi etme. 

Eğitsel tedbir uygulanmasını uygun bulması halinde hakim, çocuğa 
karşı cezai kovuşturma başlatılmamasına karar verebilir. Hakimin eğitsel 
tedbir uygulanmasını uygun bulmaması halindeyse, ön kovuşturma 
başlar. Çocuk hakimi, ön kovuşturma talebinde yer alan diğer davalar-
dan önce, çocuk faile yönelik suçlamalar üzerine bir oturum yapar, ta-
nıkları dinler ve diğer delilleri inceler. 

Çocuk Mahkemesi, çocuk failin temel kişisel verilerini doğrulamak 
ve çocuğun yaşadığı çevre ve yaşam koşullarıyla ilgili bilgi toplamak, 
çocuğun zihinsel gelişim durumu, tercihleri ve kişiliğiyle ilgili diğer de-
taylarla birlikte çocuğun yaşam öyküsünü değerlendirmek durumunda-
dır. Tüm bu bilgiler, çocuk failin çıkarlarına en uygun düşen yaptırıma 
ilişkin nihai kararını verirken hakime yardımcı olabilir. Kişisel Geçmiş 
Raporu ilgili vesayet otoritesi tarafından mahkemeye sunulmalıdır. Ra-
poru hazırlayan ekip genellikle sosyal hizmet görevlileri, eğitmenler, 
psikologlar ve gerekirse çocuğun yaşadığı çevreyi ve bunun yanı sıra 
aileyi görmüş diğer kişilerden oluşur. Ekip, vesayet otoritesinin tesisinde 
çocukla bir dizi görüşme gerçekleştirir. 

Küçüğün kişiliği ve suçun işlenişiyle ilgili tüm koşulları inceledikten 
sonra çocuk hakimi belgeleri savcıya sevk eder. Bunun üzerine savcı 
sekiz gün içinde ön kovuşturmadaki eksikliklerin tamamlanmasını talep 
etmek veya şikayetini geri aldığını bildirerek davanın düşmesi talebinde 
bulunmak yahut çocuk hakiminin ceza veya tedbire hükmetmesi talebini 
içeren gerekçeli bir önerge iletmekle yükümlüdür. 

Savcının önergesinin kendisine ulaşması üzerine çocuk hakimi, otu-
rum veya asıl duruşma için bir tarih belirler. Asıl duruşma, çocuk hak-
kında hapis cezası veya kurumsal tedbir talebi olduğunda yapılır. 
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Çocuk Mahkemesi bir karar veya hükümle davayı sonuçlandırabilir. 
Çocuk hakimi, küçük hakkında hapis cezasına mı yahut tedbire mi 
hükmedeceği noktasında savcının talebiyle bağlı değildir. Fakat savcının 
talebini geri alması halinde çocuk hakimi çocuk hakkında cezaya hük-
medemez; bu halde yalnızca eğitsel tedbire hükmedebilir. 

Daha önce de bahsettiğimiz üzere, yeni Kanun’un yürürlüğe girme-
siyle savcıların, mahkemenin, çocuklara müteallik yargılamaya katılan 
diğer kişilerin yetkilerinde ve yargılama usulünde çeşitli değişiklikler 
olacaktır. 

Bosna Hersek’te Çocuk Suçlular Hakkında Alınan Tedbir ve 
Yaptırımların İnfazı 

Çocuklar hakkında alınan tedbir ve yaptırımların infazı, Bosna Her-
sek Cezai Yaptırım, Gözaltı ve Diğer Tedbirlerin İnfazı Hakkında Kanun 
doğrultusunda yürütülür. İşbu Kanun’da çocuklar hakkında verilen ha-
pis cezalarının ve eğitsel tedbirlerin infazını düzenleyen kısımlar yer 
almakta ve yaptırımların infazı sırasında çocukların hak ve yükümlülük-
leri düzenlenmektedir. 

Bosna Hersek’te çocuk failler için şu kurumlar mevcuttur: Doğu 
Saraybosna ve Zenica’da Islahevleri; Banja Luka, Orasje, Saraybosna ve 
Tuzla’da Eğitim ve Islah Kurumu, Saraybosna ve Tuzla’da Disiplin Mer-
kezleri. 

İnsan Hakları Kamu Denetçisi Raporu’na göre Tuzla ve Saraybosna 
Eğitim ve Islah Kurumları ve Hum Enstitüsü gereken norm ve standart-
lara tam olarak uyumlu değildir. Oldukça ciddi bir yatırım yapılmış ve 
çocuk faillerle çalışmada başarılı sonuçlar elde etmiş uzman bir kurum 
olarak, Saraybosna Çocuk Islah Merkezi’ni belirtmeliyiz. Tuzla Çocuk 
Islah Merkezinde de aynı kurumsal model benimsenmiştir. Saraybosna 
Çocuk Islah Merkezi, Bosna Hersek’te artan suç oranına karşı toplumun 
tepkisi üzerine kurulmuştur ki bu tepki Bosna Hersek Federasyonu Kan-
tonları için, ıslah merkezlerine sevk için alınması gereken tedbirlerin 
uygulanmasını yürütmek üzere Çocuk Islah Merkezi adı altında kurum-
lar kurma zorunluluğunun kabul edilmesine yol açmıştır. Bu merkezle-
rin amacı çocukların davranış biçimlerini ve kişiliklerini etkilemek için 
çocuklar için bireysel plan ve programlar gerçekleştirmek ve pekiştiril-
miş kontrol, destek, koruma ve yardım tedbirleri ile çocuklara ileride suç 
işlememeleri yönünde etkide bulunmaktır. 
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2011’den 2012 yılına kadarki süreçte Saraybosna Kantonu Mahke-
mesi 92 adet, Saraybosna’da bir ıslah merkezine yerleştirme eğitsel ted-
birini almıştır. 

Yukarıda bahsedilen merkez çocuk faillerin topluma kazandırılma-
larına yönelik çokyönlü program uygular ve davranışsal, bilişsel, psiko-
eğitsel unsurlara yer verir; madde kullanımını önleme faaliyetlerinin 
yanında aracılık ve danışma hizmetleri, eğitim, çalışma ve spor aktivite-
leri gerçekleştirir. Bu programlara katılması hedeflenen kitle yetkili 
mahkeme tarafından ıslah merkezine gönderilen ve mahkemece tutuk-
lama yerine ıslah edici tedbir olarak geçici süre ıslah merkezinde kalma-
sına karar verilen 14-18 yaşlarındaki her iki cinsiyetten küçüklerdir. 
Tedbirlerin infazına ilişkin bireysel plan ve programlar her bir küçük için 
ayrıca yapılır. Bu özel program çeşitli alanlarda çalışmayı hedef alır, şöy-
le ki: eğitsel çalışma sahası, mesleki çalışma sahası, aile ve okulla ilişkili 
çalışma ve işlenmiş suç tipi doğrultusunda davranış kuralları ve stan-
dartları içeren çalışma. Bunların yanı sıra mevcut bozukluğun nedenleri, 
derecesi ve yoğunluğu dikkate alınarak başka alanlarda da çalışmalar 
yapılır. Heterojen yapısı ve profesyonel çalışanları ile Merkez topluma 
kazandırma sürecine farklı bir yaklaşım sergilemektedir. Uzmanlar, özel 
eğitim öğretmenleri, okul danışmanları, psikologlar, sosyal hizmet çalı-
şanları ve sosyologlar bilgi ve tecrübeleri ışığında çocuğun özel duru-
muna uyan bir program geliştirmeye ve aynı zamanda takım içinde 
programların uygulanmasında hangi yöntemlerin uygun düştüğünü 
tayin etmeye çabalamaktadır. İyi tasarlanmış bir program ve tedavi bire-
yi, aile ve okul seviyesini ve küçüğün yaşadığı kademeyi kapsamlı şekil-
de etkilemek zorundadır. 

Çocuk faillerle ilgilenen tüm kurumların, özellikle uzmanlık, pro-
fesyonellik, çalışma programı anlayışı, personel yetkinliği ve kurumun 
varoluşuna tam bağlılık anlamında Saraybosna Çocuk Islah Merkezi ile 
aynı şekilde işlemesi gerektiği kanaatindeyiz. 

Sonuç 

Geçtiğimiz yirmi yılda Bosna Hersek sınırları içinde çocuk suçlulu-
ğu artmıştır. Pek çok uzman bu durumu, savaşın ve savaş sonrası çekiş-
me halinin sonucu olarak görmektedir. Çocuklar sıklıkla sağlıksız bir 
çevrede gerekli ebeveyn gözetimi veya koruma olmadan büyümekte ve 
gelişimleri muhtelif olumsuz çevresel etkenlerden etkilenmektedir. Bu 
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yüzden çocuklara yönelik yasal reformlar gerçekten gerekliydi. Bosna 
Hersek’te kabul edilmiş uluslar arası yasalar, Bosna Hersek Ceza Kanu-
nu, Bosna Hersek Cezai Yaptırım, Gözaltı ve Diğer Tedbirlerin İnfazı 
Hakkında Kanun’un yanı sıra Cezai Kovuşturmada Çocukların Korun-
ması ve Tedavisi Hakkında Kanun (Sırp Cumhuriyeti ve Brcko Bölge-
si’nde yürürlüktedir, Bosna Hersek Federasyonu’nda ise hala yasama 
sürecindedir.), çocuk suçluluğunu önlemek ve yaptırımları belirlemek 
hususunda sağlam bir zemin oluşturmuştur. 

Bu zeminin üzerine ek olarak, Bosna Hersek yasama ve yürütme 
otoritelerinin, çocuk faillere uygun yaptırımların uygulanması, etkili 
önleme ve kontrol süreçlerinin eksiksiz hale gelmesi için gerekli fonların 
ayrılması ve düzene sokulması için daha fazla çaba göstermeleri gerek-
mektedir. 

Suç istatistikleri ve bunların analizleri doğrultusunda, çocuk faille-
rin sayısı hesaba katılarak yetkili otorite ve kurumların örgütlenmesine 
ve işleyişine dikkat etmek gereklidir. Bosna Hersek, çocukların barınma-
sı, topluma yeniden kazandırılması ve sosyalleştirilmesine hizmet eden 
çok az kuruma sahiptir ve gelecekte küçükler hakkında kurumsal tedavi 
türleri ve kurumların kapasiteleri ele alınmalıdır (geçici barınma için 
uygun kurumların, eğitici kurumların, gözaltı birimlerinin azlığı gibi 
hususlar). Mahkemelerde, Savcılıkta, İç işleri Bakanlığı’nda, sosyal hiz-
met organlarında çocuklar için özel bölümlerin kurulması ve bu kurum-
larda çalıştırılmak amacıyla ek profesyonel personel yetiştirerek işe al-
mak gereklidir. Kuşkusuz, bu alanda faaliyet gösteren kurumlara ve 
kişilere gerekli tüm teknik ve maddi çalışma koşullarını sağlamak da 
gereklidir. Çocuk suçluluğu alanında tutarlı ve özgün bir suç istatistiği-
nin (çocuklar tarafından işlenmiş suçlara ilişkin raporlar, sayıları, yaptı-
rım türleri vb.) eksikliği de ek problemlerden biridir. Koordinasyonu, 
işbirliğini ve çocuk faillerin yargılanmasına katılanlar arasında bilgiye 
etkili ulaşımı sağlamak için bu bilgilerin kaydının tutulmasına yönelik 
özel bir sistemin uygulamaya konmasının gerekli olduğu kanaatindeyiz. 
Sonuç olarak, arzu edilen sonuçların elde edilmesi için çocuk yargılama-
sından sorumlu otoriterlerin yerinde ve amacına uygun kanunlar, dü-
zenlemeler ve yeni mevzuat doğrultusunda kılavuzlar yapması ve bun-
ların uygulanmasında verimliliği artırmaları zaruridir. 
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Juvenile Justice and Children Rights in Kosovo: 
A Country Report 

QERKIN BERISHA1 

1. Introduction 

This brief report related to Kosovo juvenile justice and children 
rights system, is prepared for the Academic Program of the 3rd Interna-
tional Crime and Punishment Film Festival, organized by Istanbul Uni-
versity Faculty of Law, on September 2013 in Istanbul.2 Since, the subject 
matter of this topic is very broad and covers many aspects of juvenile 
justice system in the Republic of Kosovo, through this report we try to 
analyze the main principles of establishment and functioning of Juvenile 
justice system in Kosovo. A special focus has been made to the national 
Legislation, including Constitution, Kosovo Criminal Legislation, inter-
national standards applicable in Kosovo and institutional framework 
related and dealing with juvenile justice in Kosovo. Apart from this, a 
focus has been made to the national policies on juvenile justice. 

Since 1999 Kosovo has developed a legal and institutional frame-
work, which ensures protection of human rights. A number of interna-
tional instruments in the field of human rights are included in the con-
stitutional acts of the country and also transposed in the domestic legis-
lation, including here the Convention on the Rights of the Child. At the 
same time, several government policies are developed and aim better 
welfare for children, including education, child protection, and support 
to children in need. It is worth to emphasize that during this period, 
Kosovo has established a new system of juvenile justice, including legal 

                                                      
1 The author is a teaching assistant and a PHD candidate at the Faculty of Law of 

the University of Prishtina, Republic of Kosovo.  
2 Opinions expressed herein are those of the author and do not necessary express 

the stance of any of State Institution of the Republic of Kosovo or University of 
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framework and its implementation mechanisms, a system which con-
tinues to increase its institutional and professional capacities. Adoption 
of Kosovo Juvenile Justice Code as special criminal legislation dealing 
with the substantive and procedural aspects of juvenile delinquency 
was one of the most important achievements of Kosovo Juvenile Justice 
System. 

Despite the positive developments in the field of juvenile justice in 
the post 1999 period, Kosovo Juvenile Justice System still faces many 
challenges. The high rate of juvenile delinquency is among these chal-
lenges. A better implementation of legislation, in particular, implementa-
tion of diversity measures when it comes to juvenile delinquency is 
needed, since it is considered that Kosovo has adequate criminal legisla-
tion on juvenile delinquency. 

2. Constitution of Republic of Kosovo and International 
Standards related to children Rights applicable in Kosovo 

The Constitution of the Republic of Kosovo is the highest legal act of 
the country adopted in 2008. It is considered to be one of constitutions 
that offer highest standards of human rights protection based on the best 
international standards on human rights. In this regard, Article 22 of the 
Constitution includes a list of international instruments on human rights, 
which are directly applicable and have priority over national legislation 
in case of conflict between them. It is important to mention that, among 
these international instruments on human rights is also Convention on 
the Rights of the Child, but also most of other instruments include provi-
sions which guarantee and protect rights of the child. 

Thus, provisions of Universal Declaration of Human Rights; Euro-
pean Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 
Freedoms and its Protocols; International Covenant on Civil and Political 
Rights and its Protocols; Council of Europe Framework Convention for 
the Protection of National Minorities; Convention on the Elimination of 
All Forms of Racial Discrimination; Convention on the Elimination of All 
Forms of Discrimination Against Women; Convention on the Rights of 
the Child; Convention against Torture and Other Cruel, Inhumane or 
Degrading Treatment or Punishment, are part of national system on pro-
tection of human rights in Kosovo, directly applicable, and all public 
institutions are obliged to directly take care of their implementation. 
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The rights of the child are guaranteed also by other provisions of the 
Constitution. Article 50 of Constitution includes guaranteed children 
rights for protection and care necessary for their wellbeing, protection 
from violence maltreatment and exploitation, equal rights of children 
born out of wedlock to those born in marriage etc. This article sets out a 
very important fundamental principle that shall be taken into considera-
tion by all authorities when dealing with children: 

“All actions undertaken by public or private authorities concerning chil-
dren shall be in the best interest of the children”3. 

This provision of the Constitution is also reflected in other national 
legislation, in particular criminal legislation and also family legislation, 
as will be discussed later in this article. Apart from this, many articles of 
the Constitution guarantee the rights of the child in different aspects of 
life, like education, social welfare, health etc. Kosovo Constitutional sys-
tem has guaranteed special protection for Kosovo minorities,4 including 
here the rights of the child, particularly in education, health, cultural 
rights, religion etc. 

3. Definition of Child under Kosovo Legislation 

Kosovo's population is among the youngest populations in Europe. 
According to population census data conducted in April 2011, Kosovo 
has in total 1,789,645 residents. At the end of 2012, Kosovo population is 
estimated to be 1,815,606 residents.5 The average age of Kosovo Popula-
tion is 29.5 years.6 According to the Statistical Agency of Republic of 
Kosovo, 26.9%, of Kosovo population belong to age of 0-14 years, while 
19.2% of Population is estimated to belong to the age of 15-24 years. 
Based on this statistical data we can make an estimation of 0-18 year 
child population in Republic of Kosovo which is around or more than 35 
% of total population. 

                                                      
3 See Article 50, Paragraph 4 of the Constitution of Republic of Kosovo, entered 

into force on June 15th 2008.  
4 See Articles 59 to 62 of the Constitution of Republic of Kosovo.  
5 See: Estimation of Kosovo Population 2012, online at: http://esk.rks-gov.net/ENG/ 

publikimet/doc_download/1087-estimation-of-kosovo-population-2012.  
6 See statistical Agency of the Republic of Kosovo, online at: http://esk.rks-gov.net/ 

ENG/publikimet/doc_download/1094-women-and-men-in-kosovo2011  
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According to the legislation of the Republic of Kosovo, which is also 
in line with the provisions of the Convention on the Rights of the Child, 
“child” is considered every human being who is under the age of 18. 

Regarding the issue of criminal liability of the child, Kosovo Crimi-
nal Legislation has defined the age of 14 year-old as minimal age that 
carries criminal responsibilities. Thus, Kosovo Criminal Code defines 
that: “A person is not criminally liable if, at the time of the commission of a 
criminal offence, he or she is under the age of fourteen years.” Regarding the 
criminal liability of the child will be discussed more under the following 
chapter “Kosovo criminal legislation and criminal liability of the child”, where 
we will treat this topic in more details. It is important to mention that 
Kosovo legislation encourages the use of alternative, diversity measures 
when it comes to the minor offenders. 

Although according to the legislation of the Republic of Kosovo cer-
tain rights and responsibilities are related to individuals achieving adult-
hood - 18 years-old, under certain conditions even children who have not 
attained the age of 18 are allowed to exercise them. For example, the right 
to undertake legal transactions from age of 14, engagement in non-
dangerous work from the age of 15, ability to consent for sex from the age 
of 16, marriage of the minor older than sixteen year-old: under justifiable 
reasons, court may allow wedlock for a minor person older than sixteen 
years upon his request, if it concludes that the person has reached the nec-
essary physical and psychological maturity for exercising his marital rights 
and to fulfill his marital obligations.7 Exercising of these rights by minors 
under the age of 18 should not have negative impact on their health, educa-
tion and other aspects of life and should be linked with the best interest of 
the child as defined by the Constitution of Republic of Kosovo.8 

4. Main Factors of juvenile delinquency in Kosovo 

Statistics show that comparing to other Western Balkan countries, 
Kosovo has higher rate of juvenile offending. According to UNICEF re-
port which is based in Kosovo Police data, where the estimated rate of 
juvenile offending in Kosovo is compared to other Western Balkans 

                                                      
7 See: Article 16, Par. 2, Family Law of Kosovo, Law No. 2004/32.  
8 Article 50 of the Constitution of Republic of Kosovo: “All actions undertaken by public 
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countries, rate of juvenile offending in Kosovo is significantly higher 
than that of other Western Balkan countries (e.g. Croatia and Slovenia).9 
In comparison to Western European countries, Kosovo appears to have a 
lower rate of juvenile offending in terms of the number of juvenile sus-
pects, but has a higher rate of juvenile offending according to the num-
ber of juvenile convictions.10 According to Kosovo Police data, juveniles 
were suspected of committing 4,723 offences in the period July 2006 – 
June 2007. The majority of these crimes (91.4%) were by suspects aged 14 
– 18. According to UNICEF survey in 2008, was estimated that in Kosovo 
the number of juvenile offenders is 652 per 100,000 juveniles.11 

According to official data around 50% of offences suspected to be 
committed by children 14-18 years are recorded as having committed 
property offences, while 17% assault/harassment offences, and another 
proportion is related to public disorder offences. In general, offenders 14-
18 years do not appear to commit very serious offences(serious offences 
against person).12 

Although it is difficult to accurately define all factors that directly 
affect the high rate of juvenile delinquency in Kosovo, the following 
mentioned factors are among the key factors that influence it. Since Kos-
ovo society faced the war of 1998-1999 is still continuing to face the con-
sequences of that period. Moreover, the period of apartheid perpetrated 
by Serbian regime of Slobodan Milosevic from 1989 to 1999 has left the 
overall consequences among Kosovo society. As a result, Kosovo's econ-
omy was completely destroyed; the level of education of Kosovo popula-
tion for the period of 10 years was in the lowest level, while the war of 
1998-1999, created additional irreparable consequences leaving a large 
number of orphaned children without one or both parents. 

According to UNICEF,13 over 40% of Kosovo children are living in 
poverty. A significant number of children, especially in rural areas and 

                                                      
9 See: UNICEF, Justice for Children: Juvenile Crime and Juvenile Justice Practice in 

Kosovo, 2008, Prishtina, p. 36-45.  
10 According to UNICEF, see supra note 9, p. 8, this may indicate that a relatively 

high proportion of juvenile suspects in Kosovo are convicted, rather than, for ex-
ample, being diverted out of the criminal justice system.  

11 Ibid.  
12 Ibid, p. 40-41. 
13 UNICEF, Child Poverty in Kosovo, Policy Options Paper & Synthesis Report, 2010, p.7.  
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belonging to the poor families drop out of the school. Therefore we can 
conclude that the political (1990-1999 including war), economic and so-
cial factors including education14 are key factors that have influenced 
and continue to have influence in the high rate of juvenile delinquency in 
Kosovo. While, the juvenile justice system that started from the ground 
in 1999, still needs a lot of improvements, in particular related to proper 
implementation of legislation and increasing of institutional capacity. 

5. Criminal liability of child, penalties, diversity measures and 
education measures under Kosovo Juvenile Justice System 

The main Kosovo legislation related to juvenile delinquency is Kos-
ovo Juvenile Justice Code (KJJC). This Code is considered as a serious 
effort to set up basis for establishment of a juvenile justice system in 
Kosovo and provides also new solutions and legal ground for establish-
ment of new institutions that should deal with treatment of juvenile de-
linquency and juvenile delinquents.15 Apart from this, the Criminal Code 
of Kosovo, Criminal Procedure Code and the Law on Execution of 
Criminal Sanctions contain many provisions which are applicable to 
juvenile delinquency. Although, Criminal Code of Kosovo sets out the 
general principles of criminal justice in Kosovo, it provides additional 
convictions16 and compulsory treatment measures which in some cases 
can be applied to minors as well.17 

Kosovo Criminal Legislation has defined the age of 14 years as a 
minimal age that carries criminal responsibilities. Thus, Criminal Code 
of Kosovo defines that: “A person is not criminally liable if, at the time of the 
commission of a criminal offence, he or she is under the age of fourteen years.”18 
Although, the Criminal Code provides that the minimal age that carries 
criminal responsibilities is the age of 14, the KJJC makes a difference on 

                                                      
14 For more information related to the role of education in prevention of juvenile 

delinquency in Kosovo see: Murati, Valon and Qerkin Berisha, “The role of Educa-
tion in Prevention of Juvenile Delinquency”, University of Prishtina, Human Rights 
Centre, Prishtina, 2008.  

15 See: Murati, Valon and Selatin Kllokoqi, “Alternative Measures in the Juvenile Jus-
tice System of Kosovo”, University of Prishtina Human Rights Centre, 2008, p. 81. 

16 Article 54, Criminal Code of Kosovo. 
17 Ibid. Article 76, 77. 
18 See Article 11 of Criminal Code of Ksoovo.  
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the treatment of minors 14-16 years (young juveniles) with those of age 
16-18 years (adult juveniles). Furthermore, based on article 7, Paragraph 
3 of Kosovo Juvenile Justice Code, a penalty may not be imposed to a 
minor who, at the time of the commission of a criminal offence, he or she 
is under the age of sixteen years (16). 

The KJJC has been drafted based on some very important principles 
which take into consideration the well-being of juvenile and ensure that 
any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the 
circumstances of both the offenders and criminal offence. It also encour-
ages use of diversity measures and educational measures.19 

According to Kosovo Legislation towards a juvenile delinquent 
there may be imposed penalties20 such as: fines, orders for community 
service and deprivation from liberty (imprisonment). Apart from this, a 
variety of diversity measures may be imposed. Principally, Kosovo legis-
lation encourages the use of alternative, diversity measures when it 
comes to the minor offenders, so, penalties including imprisonment of a 
minor are considered as the last resort and shall be limited to the shortest 
possible period of time.21 

However, in cases of serious criminal offences, Kosovo criminal leg-
islation provides the possibility of sentencing a minor, if it is considered 
that the alternative measures are not sufficient to achieve the purpose of 
juvenile justice. Based on provisions of KJJC, deprivation from liberty 
towards a minor is restricted and may be used only for criminal offences 
which are punishable of more than 5 years imprisonment, and only 
when it is considered that educative measures may not achieve the pur-
pose.22 In case of deprivation of a juvenile from liberty is imposed as a 
penalty, during the time of deprivation from liberty, juvenile shall re-
ceive educational, psychological and, if necessary, medical assistance to 
facilitate his or her rehabilitation.23 

Prosecutors for juveniles have the authority and competence to sus-
pend criminal proceedings against minors and impose a measure of di-

                                                      
19 Article 3, Par. 1, KJJC.  
20 Ibid. Article 7, Par. 2.  
21 Ibid. Article 3, Par. 3.  
22 Ibid, Article 33.  
23 Ibid. Article 3. Par. 3.  
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versity when the conditions for the imposition of diversity measures are 
fulfilled. Except that, the court has the right to choose the type of meas-
ure or penalty to impose, the right to determine the duration of the 
measure and also has the right and opportunity to reconsider the im-
posed measure and amend as necessary, depending on its estimates for 
achievement of the purpose of juvenile justice. 

Diversity measures - The purpose of diversity measures is to prevent, 
whenever possible, the commencement of proceedings against a minor 
offender, to promote the positive rehabilitation and re-integration of the 
minor into his or her community and thereby prevent recidivist behav-
ior.24 The main diversity measures that may be imposed on a minor of-
fender are: Mediation between the minor and the injured party, including 
an apology by the minor to the injured party; Mediation between the mi-
nor and his or her family; Compensation for damage to the injured party, 
through mutual agreement between the victim, the minor and his or her 
legal representative, in accordance with the minor’s financial situation; 
Regular school attendance; Acceptance of employment or training for a 
profession appropriate to his or her abilities and skills; Performance of 
unpaid community service work, in accordance with the ability of the mi-
nor offender to perform such work; This measure may be imposed with 
the approval of the minor offender for a term ten (10) up sixty (60) hours; 
Education in traffic regulations; and Psychological counseling.25 

Diversity measures may be imposed by prosecutors or by judges. It 
is widely accepted that diversity measures reach their full effect when 
imposed by prosecutor, since in this way is avoided the introduction of 
juvenile to the court procedures. It is considered also that this may affect 
a faster rehabilitation of juvenile. Although the provisions of the KJJC 
require that juvenile offenders must be considered for diversion meas-
ures where appropriate, there is still reluctance from prosecutors and 
judges to widely use these measures. 

When analyzing the number of cases in which diversity measures 
are annually pronounced, we can conclude that there is a positive in-
crease on the use of these measures. Based on statistical data of Kosovo 
Probation Service, during 2004/05, were pronounced 37 diversity meas-

                                                      
24 Article 16 of KJJC 
25 See Article 18, Par. 1 KJJC.  
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ures comparing to 317 diversity measures pronounced in 2012.26 The 
following table shows statistics on number of diversity measures pro-
nounced from 2004/05 to 2012. 

 
Year 2004 

/2005 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total↓ 

Diversity measures 37 47 131 168 234 234 458 317 1635 

Source: Kosovo Probation Service, Bulletin no. 8, 2013.27 

 

Education measures - Apart from diversity measures, Kosovo Leg-
islation has foreseen three groups of educational measures that may be 
imposed on juvenile offenders, such as disciplinary measures, meas-
ures of intensive supervision and institutional measures.28 The main 
purpose of these educational measures is prevention of juvenile delin-
quency and contribution on the rehabilitation and proper development 
of minor offenders.29 Regarding these educational measures, KJJC pro-
vides that the duration of an educational measure may not exceed the 
maximum term of imprisonment prescribed for the criminal offence.30 
Even though, statistical data vary from year to year, there is a positive 
trend regarding imposition of educational measures on juvenile of-
fenders. The number of educational measures imposed on minors dur-
ing 2012 was 200.31 

Disciplinary measures may be imposed on a minor offender whose 
best interest is served by a short-term measure, particularly if the crimi-
nal offence was committed out of thoughtlessness or carelessness. Under 
this group of educational measures foreseen by KJJC belong judicial ad-
monition and committal of a minor to a disciplinary centre.32 The educa-
tional measures of intensive supervision may be imposed on minors 
whose best interest does not require isolation from their previous envi-

                                                      
26 See Kosovo Probation Service Bulletin No. 8, 2013, p. 16.  
27 Ibid.  
28 Article 20, KJJC.  
29 This purpose is clearly stated in Article 19 of KJJC.  
30 Ibid, Article 20, Par. 5.  
31 See Kosovo Probation Service Bulletin No. 8, 2013, p. 16.  
32 See Article 20, Par. 2 of KJJC.  
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ronment and is served by a long-term measure from minimum of three 
months to a maximum of two years, which provides the minor with an 
opportunity for education, rehabilitation or treatment. In the group of 
these educational measures are included intensive supervision by the 
parent, adoptive parent or guardian of a minor, intensive supervision in 
another family and intensive supervision by the Guardianship Author-
ity.33 The third group of educational measures, the Institutional educa-
tional measures may be imposed on a minor whose best interest is 
served by isolation from his or her previous environment and by a long-
term measure which provides the minor with an opportunity for educa-
tion, rehabilitation or treatment. To this group of educational measures 
belongs: committal of a minor to an educational institution, committal of 
a minor to an educational-correctional institution and committal of a 
minor offender to a special care facility.34 

The following table presents the trend on the use of diversity meas-
ures, educational measures and alternative penalties on minors in the 
period 2004-2012. 

 
Trend of measures and alternative penalties for minors 

MAP↓ 2004/ 

2005 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total↓ 

Diversity measures 37 47 131 168 234 234 458 317 1635 

Educational measures 25 90 169 164 493 251 317 199 1708 

Conditional sentences 1 48 74 64 22 209 29 27 474 

Total → 63 185 374 396 749 703 806 543 3817 

 

Table 1, Trend of measures and alternative penalties for minors 
2004-201235 

The most commonly imposed sentence is the educational measure 
of intensive supervision (including intensive supervision by par-

                                                      
33 Ibid Par. 3.  
34 Ibid Par. 4.  
35 Kosovo Probation Service, Bulletin No. 8, p. 16, 2013.  
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ent/guardian or guardianship authority). However, it is a questionable 
how effective these orders are.36 

Kosovo Probation Service (KPS) has as its mandate and is responsi-
ble for the execution of alternative sanctions and measures, supervision, 
re-socialization, reintegration and rehabilitation of all persons who have 
committed crimes and who can be prosecuted according to the applica-
ble laws in the Republic of Kosovo. KPS is responsible to conduct social 
surveys related to juvenile delinquents. KPS officers should participate 
in the process of designing surveys and reports, and during the over-
sight process they are in constant contact with these people, visiting their 
families, schools, centers for social work and other relevant institutions. 
They are responsible that the process of socialization and integration of 
these young people in society to be more successful.37 In 2012, Kosovo 
Probation Service has received 1238 requests for Social Survey from 
courts and other institutions.38 

Penalties - Based on Kosovo Criminal legislation against minor de-
linquents may be imposed these types of penalties:39 fines, orders for 
community service (30-120 hours) and juvenile imprisonment. Provi-
sions of KJJC provide the possibility of sentencing a minor in cases when 
he or she has committed a serious criminal offense and when other 
measures (diversity and educational measures) are not sufficient to 
achieve the purpose of juvenile justice. 

As one of the penalties which is considered appropriate is order for 
community service (30 to 120 hours). the period of its completion is 
specified by court and its implementation is done with supervision of 
KPS. In 2012 there are 14 cases of imposition of the alternative punish-
ment throughout Kosovo. Fines also are also imposed on minor delin-
quents but in few cases, because the financial situation of the child, 
which in most cases is not good. 

                                                      
36 See: UNICEF, Justice for Children: Juvenile Crime and Juvenile Justice Practice in 

Kosovo, 2008, Prishtina, p. 13. 
37 Ibid, p. 9.  
38 Ibid, p. 10.  
39 Article 7, par. 2, KJJC.  
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6. Institutional framework on juvenile justice 

Apart from legal infrastructure discussed above, Kosovo has in 
place also a juvenile justice institutional framework. However, this insti-
tutional framework needs to be strengthen since it is recently estab-
lished. KJJC has foreseen institutions that are responsible to deal with 
juvenile offenders, among these institutions is important to mention: 
Guardianship Authority - which is the department operating within the 
Centre for Social Work that is responsible for the protection of children; 

Juvenile judge - a professional judge who has expertise in criminal 
matters involving children and young adults and who is competent to 
exercise the responsibilities set forth in KJJC; Prosecutor for juveniles - a 
professional Prosecutor who has expertise in criminal matters involving 
children and young adults and who is competent to exercise the respon-
sibilities set forth in the KJJC; Juvenile panel - a panel which is constituted 
in accordance with KJJC, include at least one (1) juvenile judge and 
which is competent to exercise the responsibilities set forth in the KJJC; 
Probation service - the institution which does the execution of measures 
and alternative penalties. 

Other institutions including here Kosovo Judicial Council, State 
Prosecution Office, Kosovo Judicial Institute play important role on the 
administration of Justice sector in Kosovo, including training, monitor-
ing and evaluation of judges and Prosecutors. 

Apart from this, other institutions play important role on different 
stages of procedures in which a juvenile is involved. It is important to 
mention that in cases where juveniles are involved investigations are 
headed by prosecutors for juvenile, who are specialized in this field. A 
particular role is played by police officers who act under the authority of 
Prosecutors for juvenile who head the investigation. 

Lipjan Correctional Facility - is the only correctional facility in Kos-
ovo that holds juvenile offenders. This institution serves also to hold 
juveniles detained during the pre trail. This is a fully closed and secured 
facility. In addition owing the lack of alternatives available in practice, 
juvenile offenders sentenced to educational-correctional measures serve 
their sentence in this institution.40 
                                                      
40 See: UNICEF, Justice for Children: Juvenile Crime and Juvenile Justice Practice in 

Kosovo, 2008, Prishtina, p. 27.  
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Kosovo institutions and professionals are criticized for lack of co-
operation between them in cases of juvenile delinquency. in particular, 
cooperation between judges and prosecutors, Probation Service and 
Guardianship Authority should be increased.41 Judicial system also is 
criticized for not using diversity measures.42 

7. State policies on prevention of Juvenile delinquency 

Government of Republic of Kosovo in 2009 has adopted a Strategy 
and Action Plan on Children’s Rights. This strategy contains a chapter on 
juvenile justice.43 Apart from legislation in force, this is considered the 
main strategic policy document on children's rights and also related to 
juvenile justice in Kosovo. This strategy calls for the creation of the non-
residential ‘disciplinary centers' for the rehabilitation of offenders envis-
aged by the Juvenile Justice Code, and for the correctional-educational 
unit to be separated from the juvenile prison.44 Other issues are also ad-
dressed by strategy and action plan including, recommendations for 
appointment of specialized prosecutors for juvenile cases and recom-
mendations related to Centers for Social Welfare to have staff who spe-
cialize in working with offenders.45 This document calls for the Kosovo 
Juvenile Justice Code to be amended and to allow diversion measures to 
be imposed for more serious offences and to give the Probation Service – 
not the prosecutor – responsibility for determining what kind of diver-
sion measure is most appropriate when cases are diverted.46 

Even though Kosovo Juvenile Justice Code and other criminal legis-
lation related to juvenile justice complies with international standards, 
its implementation has been affected by the lack of certain institutions 
                                                      
41 See: UNICEF, Justice for Children: Juvenile Crime and Juvenile Justice Practice in 

Kosovo, 2008, Prishtina, p. 11. 
42 Ibid.  
43 see online at: http://www.kryeministri-ks.net/zck/repository/docs/Strategy_and_ 

National_Action_Plan_on_Childrens_Rights_2009-2013.pdf.  
44 Strategy and National Action Plan on Children’s Rights in the Republic of Kosovo 

2009-2013, p.49, see online at: http://www.kryeministri-ks.net/zck/repository/docs 
/Strategy_and_National_Action_Plan_on_Childrens_Rights_2009-2013.pdf.  

45 Ibid.  
46 Ibid. See also Assessment of Juvenile Justice Reform Achievements in Kosovo, 

UNICEF Regional Office for Central and Eastern Europe/Commonwealth of In-
dependent States, January 2010, p. 9. 
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and by insufficient human resources and capacities. Some of these limita-
tions are due in large part to financial constraints. Juvenile Crime pre-
vention is considered to be weak. The main responsibility for prevention 
lies primarily with the social welfare authorities, but staff do not special-
ize in secondary prevention or assisting children involved in criminal 
activity. According to UNICEF, a considerable amount of training has 
already taken place and relevant institutions have incorporated training 
on juvenile justice into their curricula.47 Regarding the engagement of 
civil society organizations, only few of them directly work on the subject 
matters related to juvenile justice. The only organizations that was di-
rectly been working with juveniles is Terre des Hommes, which through 
some of its programs has cooperated with Kosovo Probation Service and 
other institutions and offered its direct support for reintegration of juve-
niles in conflict with law. 

                                                      
47 See: Assessment of Juvenile Justice Reform Achievements in Kosovo, UNICEF 

Regional Office for Central and Eastern Europe/Commonwealth of Independent 
States, January 2010, p. 4. 



Kosova’da Çocuk Adaleti ve Çocuk Hakları: 
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Giriş 

Kosova çocuk adaleti ve çocuk hakları sistemiyle ilgili bu kısa rapor, 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nce düzenlenen ve Eylül 2013’te 
gerçekleştirilecek olan 3. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nin 
Akademik Programı için hazırlanmıştır1. Başlığın konusunun genişliği 
ve Kosova Cumhuriyeti’ndeki çocuk adaleti sisteminin pek çok boyuta 
sahip olması nedeniyle, bu rapor ile Kosova çocuk adaleti sisteminin 
temel kuruluş ve işleyiş ilkelerini çözümlemeye çalışacağız. Burada özel 
olarak, Kosova Anayasası’nı, Kosova Ceza Mevzuatını, Kosova’da mer’i 
uluslararası standartları ve Kosova çocuk adaletiyle ilintili kurumsal 
çerçeveyi içeren ulusal mevzuata odaklanılmıştır. Ayrıca, çocuk adaleti-
ne dair ulusal politikalara da yer verilmiştir. 

1999’dan bu yana Kosova’da, insan haklarının korunmasını garanti-
leyen hukuksal ve kurumsal bir çerçeve geliştirilmiştir. İnsan hakları 
alanındaki pek çok uluslararası enstrümana anayasal faaliyetlerde yer 
verilmiş ve ayrıca Çocuk Hakları Konvansiyonu’nu da dahil pek çok 
uluslararası enstrüman iç hukuka aktarılmıştır. Aynı zamanda, çocuklar 
için eğitimi, çocuk korunmasını ve ihtiyacı olan çocukları desteklemeyi 
hedefleyen birtakım hükümet politikaları da geliştirilmiştir. Vurgulan-

                                                      
* Yazar, Kosova Cumhuriyeti, Priştine Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde araştırma 
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malıdır ki, bu süreçte Kosova’da hukuksal çerçeveyi ve bu çerçevenin 
işleyişini sağlayacak mekanizmaları kapsayan yeni bir çocuk adaleti sis-
temi inşâ edilmiştir ve bu sistem kurumsal ve uzmanlık kapasitelerini 
arttırmaya devam etmektedir. Özel bir ceza yasaması olarak benimsenen 
ve çocuk suçluluğuna ilişkin maddi ve usûli boyutları haiz olan Kosova 
Çocuk Adaleti Kanunu’nun kabulü Kosova Çocuk Adaleti Sistemi’nin en 
önemli kazanımlarından biri olmuştur. 

1999 sonrası dönemde çocuk adaleti alanında gerçekleşen olumlu 
gelişmelere karşın Kosova Çocuk Adaleti Sistemi hâlen pek çok güçlükle 
karşı karşıyadır. Yüksek çocuk suçluluğu oranı bu güçlükler arasındadır. 
Kosova’da çocuk suçluluğu üzerine yeterli ceza mevzuatının var olduğu 
düşünüldüğünde, mevzuatın, bilhassa farklı tedbirlerle ilgili olanların 
daha iyi uygulanmasına ihtiyaç olduğunu belirtmeliyiz. 

Kosova Cumhuriyeti Anayasa’sı ve Kosova’da Çocuk Haklarına 
İlişkin Mer’i Uluslararası Standartlar 

2008 yılında kabul edilen Kosova Cumhuriyeti Anayasası ülkedeki 
en yüksek hukuk metnidir ve insan hakları bakımından en yüksek ulus-
lararası standartlar üzerinde temellenen en yüksek insan hakları koru-
ması standartlarını taşıdığı düşünülmektedir. Bu bağlamda, Anayasa’nın 
22. maddesi insan hakları üzerine bir uluslararası enstrümanlar dizisini 
hâvidir ve bunlarla ulusal mevzuat arasında bir çatışma söz konusu ol-
duğunda doğrudan uygulanabilir olan bu düzenlemeler önceliğe sahip-
tir. Belirtilmelidir ki, Çocuk Hakları Sözleşmesi bu enstrümanlardan 
biridir; ancak, diğer enstrümanların çoğu da çocuk haklarını garantile-
yen ve koruyan hükümleri içermektedir. 

Böylece, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi; Uluslar arası Medeni ve Siya-
si Haklar Sözleşmesi ve Protokolleri, Avrupa İnsan Hakları ve Temel Öz-
gürlüklerin Korunması Sözleşmesi ve Protokolleri; Avrupa Konseyi Ulusal 
Azınlıkların Korunması Çerçeve Sözleşmesi; Her Türlü Irk Ayrımcılığının 
Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Sözleşme; Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılı-
ğın Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Sözleşme; Çocuk Hakları Sözleşmesi; İşkence ve 
Diğer Zalimâne, Gayrîinsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı 
Sözleşme hükümleri Kosova insan haklarını koruma ulusal sisteminin par-
çalarıdır; bunlar doğrudan uygulanabilirler ve tüm kamu kurumları bunla-
rın uygulanmasını doğrudan dikkate almakla yükümlüdür. 

Çocuğun hakları diğer Anayasa hükümleriyle de garantilenmiştir. 
Anayasa’nın 50. Maddesi esenlikleri için gerekli koruma ve bakım, şid-
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detten, kötü muameleden ve istismardan korunma gibi çocuk haklarını 
garanti etmektedir ve evlilik dışı çocukların evlilik içi çocuklarla eşit 
haklara sahip olmasını sağlamaktadır. Bu madde, çocuklarla ilgili olarak 
tüm mercilerin dikkate alması gereken son derece önemli temel bir ilkeyi 
düzenlemektedir: 

“Çocuklara ilişkin olarak, kamusal ve özel tüm yetkililerce gerçekleştirilecek 
tüm eylemler, çocuğun en yüksek menfaatine olmak zorundadır”2. 

Anayasa’nın bu hükmü, aşağıda görüleceği üzere, özellikle ceza 
mevzuatında ve aile mevzuatında olmak üzere, diğer ulusal mevzuatta 
da yansımasını bulmuştur. Bunun yanı sıra, Anayasa’nın pek çok mad-
desi eğitim, toplumsal refah, sağlık vb. alanlarda çocuğun haklarını ga-
ranti etmektedir. Kosova Anayasa Düzeni, Kosova azınlıkları3 için, özel-
likle çocukların eğitim, sağlık, kültürel haklar, din vb. haklarını kapsa-
yan özel bir koruma temin etmektedir. 

Kosova Hukukunda Çocuğun Tanımı 

Kosova nüfüsu, Avrupa’nın en genç nüfusları arasındadır. Nisan 
2011’de yapılan nüfus sayımı verilerine göre, Kosova nüfusu 1,789,645 
olup 2012’nin sonunda bu sayının 1,815,606 olması beklenmektedir.4 
Kosova nüfusunun yaş ortalaması 29.5’tir5 ve Kosova Cumhuriyeti İsta-
tistik Kurumu’na göre Kosova nüfusunun %26.9’luk bir oranı 0-14 yaş 
aralığında olup nüfusun %19.2’lik bir oranının 15-24 yaş aralığında ol-
duğu tahmin edilmektedir. Bu istatistiki verilerden hareketle Kosova 
Cumhuriyeti’ndeki nüfusun yaklaşık olarak %35 civarındaki ya da daha 
fazla bir kısmının 0-18 yaş arasındaki çocuklardan oluştuğunu tahmin 
edebiliriz. 

Kosova Cumhuriyeti hukukuna göre, Çocuk Hakları Sözleşmesi 
hükümleriyle paralel biçimde, 18 yaşından küçük her insan “çocuk”tur. 

Çocuğun cezai sorumluluğu meselesi bakımından, Kosova Ceza 
Hukuku, cezai sorumluluk sahibi olma yaşını 14 olarak benimsemiştir. 

                                                      
2 Bkz. 15 Haziran 2008’de yürürlüğe giren Kosova Cumhuriyeti Anayasası m.50/4.  
3 Bkz. Kosova Cumhuriyeti Anayasası m.59-62. 
4 Bkz. Tahmini Kosova Nüfusu 2012, online http://esk.rks-gov.net/ENG/publikimet 

/doc_download/1087-estimation-of-kosovo-population-2012 
5 Bkz. Kosova Cumhuriyeti İstatistik Kurumu, online http://esk.rks-gov.net/ 

ENG/publikimet/doc_download/1094-women-and-men-in-kosovo2011 
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Böylelikle, Kosova Ceza Kanunu şu belirlemeyi yapmaktadır: “Bir kim-
se, suç ihtiva eden fiili işlediği sırada on dört yaşından küçükse, cezai olarak 
sorumlu değildir.” Çocuğun cezai sorumluluğu aşağıda “Kosova Ceza 
Hukuku ve Çocuğun Cezai Sorumluluğu” başlığı altında daha detaylı ola-
rak incelenecektir. Şurası önemlidir ki, Kosova hukuku, söz konusu 
çocuk suçlular olduğunda, alternatif, farklı tedbirlerin yürütülmesini 
teşvik etmektedir. 

Kosova Cumhuriyeti hukukuna göre belirli haklar ve mükellefiyet-
ler reşit olmaya -18 yaş- bağlıyken, belirli koşullar altında 18 yaşından 
küçük çocuklar da bunların taşıyıcısı olabilmektedir. Örneğin, 14 yaşın-
dan itibaren hukuki muamelede bulunma hakkı, 15 yaşından itibaren 
tehlikeli olmayan işlerde çalışma hakkı, 16 yaşından itibaren cinsel iliş-
kiye rıza gösterebilme hakkı, 16 yaşından büyük küçüklerin evlenme 
hakkı: haklı gerekçelerle mahkeme, 16 yaşından büyük küçüklerin, is-
temleri hâlinde ve eğer kişi evlilikten doğan haklarını ve yükümlülükle-
rini yerine getirebilecek fiziksel ve psikolojik olgunluğa erişmişse, evle-
nebilmelerine izin verebilmektedir.6 Bu hakların 18 yaşından küçükler 
tarafından kullanılmaları, onların sağlıkları, eğitimleri ve diğer yaşamsal 
durumları üzerinde olumsuz etkisi olmamalı ve Kosoca Cumhuriyeti 
Anayasası’nda belirtildiği üzere çocuğun en yüksek menfaatleriyle bağ-
lantılı olmalıdır.7 

Kosova’da Çocuk Suçluluğunun Temel Faktörleri 

İstatistikler, diğer Batı Balkan ülkeleriyle kıyaslandığında, Koso-
va’nın daha yüksek bir çocuk suçluluğu oranına sahip olduğunu gös-
termektedir. Kosova Polis verilerine dayanan ve Kosova’daki tahmin 
edilen çocuk suçluluğunu diğer Batı Balkan ülkeleriyle kıyaslayan 
UNICEF raporuna göre, Kosova’da çocuk suçluluğu oranı diğer Batı 
Balkan ülkelerinden (örn. Hırvatistan ve Slovenya) önemli ölçüde daha 
yüksektir.8 Batı Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında Kosova, çocuk şüp-
helilerin miktarı bakımından çocuk suçluluğunda daha düşük bir orana 

                                                      
6 Bkz. Kosova Aile Kanunu, Kanun No. 2004/32, m.16/2. 
7 Kosova Cumhuriyeti Anayasası m.50: “Çocuklara ilişkin olarak, kamusal ve özel tüm 

yetkililerce gerçekleştirilecek tüm eylemler, çocuğun en yüksek menfaatine olmak zorun-
dadır.” 

8 Bkz. UNICEF, Justice for Children: Juvenile Crime and Juvenile Justice Practice in 
Kosovo, 2008, Prishtina, s.36-45. 
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sahipken, mahkûmiyet sayısı bakımından daha yüksek bir çocuk suçlu-
luğu oranına sahiptir.9 Kosova Polis verilerine göre, Temmuz 2006 – Ha-
ziran 2007 döneminde 4,723 suç fiilinin şüphelisi çocuklardır. Bu suçların 
çoğunun (%91.4) şüphelileri 14-18 yaş aralığındaydı. UNICEF’in 
2008’deki araştırmasına göre her 100,000 çocuktan 652’sinin suç işlediği 
tahmin edilmektedir.10 

Resmi verilere göre, 14-18 yaşları arasındaki çocuklar tarafından iş-
lenildiğinden şüphe duyulan suçların yaklaşık %50’si mülkiyete saldırı 
iken, %17’si taciz/tecavüz suçu ve diğerleri ise kamu düzenine karşı işle-
nen suçlardır. Genelde, 14-18 yaş arasındaki suçlular, çok ciddi suçlar 
(kişiye karşı ciddi suçlar) işlemişe benzememektedir.11 

Kosova’daki yüksek oranlı çocuk suçluluğunu doğrudan etkileyen 
tüm faktörleri isabetli biçimde ortaya koymak zor olsa da, aşağıda belir-
tilen faktörler bu duruma etkide bulunan temel faktörler olarak görülebi-
lir. Kosova toplumu 1998-1999 savaşıyla yüzyüze geldiğinden beri, bu 
sürecin sonuçlarıyla karşı karşıya kalmaya devam etmektedir. Bundan 
başka, 1989’dan 1999’a kadar Slobodan Milosevic önderliğindeki Sırp 
rejiminin yürüttüğü ırk ayrımcısı dönem Kosova toplumu üzerinden 
geniş etkiler bırakmıştır. Bir sonuç olarak, Kosova ekonomisi tamamıyla 
çökertilmiş; Kosova nüfusunun eğitim düzeyi bu 10 yıl içinde en düşük 
seviyeye inmiş, 1998-1999 savaşında anne-babasından biri ya da ikisini 
de yitiren çok sayıda yetim çocukla tamir edilemez yaralar açılmıştır. 

UNICEF’e göre Kosova’lı çocukların %40’ından fazlası yoksulluk 
içinde yaşamaktadır.12 Önemli sayıda çocuk, özellikle kırsal bölgelerdeki 
ve fakir ailelere mensup olanlar okuldan ayrılmışlardır. Bu nedenle, si-
yasal (savaşı içeren 1990-1999 dönemi), eğitimi kapsayan13 ekonomik ve 
toplumsal faktörlerin Kosova’daki yüksek oranlı çocuk suçluluğunu 
etkileyen ve etkilemeye devam eden temel faktörler olduğu sonucuna 

                                                      
9 supra not 9, s.8’de UNICEF’e göre bu durum, örneğin ceza adaleti sistemin dışına 

atılmaktansa, Kosova’daki çocuk şüphelilerin görece yüksek bir oranının mah-
kûm edildiğine işaret etmektedir.  

10 Ibid. 
11 Ibid. s.40-41. 
12 UNICEF, Child Poverty in Kosovo, Policy Options Paper & Synthesis Report, 2010, s.7. 
13 Eğitimin Kosova’daki çocuk suçluluğunu önlemedeki rolüyle ilgili daha fazla bilgi 

için bkz: Valon Murati ve Qerkin Berisha, “The Role of Education in Prevention of 
Juvenile Delinquency”, University of Prishtina, Human Rights Centre, Prishtina, 2008. 
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varabiliriz. Çocuk adaleti sistemi 1999’da sıfırdan başlamakla birlikte 
hâlen pek çok gelişmeye, bilhassa ilgili hukukun hakkıyla uygulanması-
na ve kurumsal kapasitenin arttırılmasına ihtiyaç duymaktadır. 

Kosova Çocuk Adaleti Sisteminde Çocuğun Cezai Sorumluluğu, 
Cezalar, Farklı Tedbirler ve Eğitim Tedbirleri 

Kosova hukukunda çocuk suçluluğuna ilişkin temel metin, Kosova 
Çocuk Adaleti Kanunu’dur (KJJC). Bu kanunun Kosova’da bir çocuk 
adaleti sisteminin oluşturulabilmesinin temelini oluşturmak itibariyle 
önemli bir çaba olduğu düşünülmektedir ve çocuk suçluluğu ve çocuk 
suçlular ile ilgili yeni kurumların kurulması için yeni çözümler ve hu-
kuksal zemin sağlamaktadır.14 Bundan başka, Kosova Ceza Kanunu, 
Ceza Muhakemesi Kanunu ve Ceza İnfaz Kanunu da çocuk suçluluğu 
alanında geçerli olacak pek çok hüküm ihtiva etmektedir. Bununla bir-
likte, Kosova Ceza Kanunu ile Kosova ceza adaleti sisteminin genel ilke-
leri düzenlenmiştir ve bununla bazı vak’alarda küçükler hakkında da 
uygulanabilecek ilâve hükümler15 ve zorunlu tedbirler öngörülmüştür.16 

Kosova ceza hukukunda cezai sorumluluk bakımından asgâri yaş 
haddi 14 olarak belirlenmiştir. Böylelikle, Kosova Ceza Kanunu’na göre: 
“Bir kimse, suç ihtiva eden fiili işlediği sırada on dört yaşından küçükse, cezai 
olarak sorumlu değildir.”17 Ceza Kanunu’nda cezai sorumluluk bakımın-
dan asgâri yaş haddi olarak 14 yaş belirlenmişse de, KJJC’de 14-16 yaş 
aralığındaki küçükler (genç küçükler) ile 16-18 yaş aralığında olanlar 
(yetişkin küçükler) arasında bir ayrıma gidilmiştir. İlâveten, Kosova Ço-
cuk Adaleti Kanunu m.7/3’e göre suç ihtiva eden fiili işlediği sırada 16 
yaşından küçük olunduğunda, küçüğe ceza verilemeyecektir. 

KJJC, çocuğun iyi yetiştirilmesini dikkate almak ve çocuk suçluya 
gösterilecek tepkinin hem çocuğun hem de suçun özellikleri dikkate alı-
narak ve bunlarla orantılı olması gereği gibi çok önemli ilkeler üzerinde 
temellenmiştir. Aynı zamanda kanun, farklı tedbirleri ve eğitim tedbirle-
rini de teşvik etmektedir.18 
                                                      
14 Bkz. Valon Murati ve Selatin Kllokoqi, “Alternative Measures in the Juvenile Justice 

System of Kosovo”, University of Prishtina Human Rights Centre, 2008, s.81. 
15 Kosova Ceza Kanunu, m.54. 
16 Ibid. m.76, 77. 
17 Bkz. Kosova Ceza Kanunu’nun 11. maddesi. 
18 KJJC, m.3/1. 
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Kosova hukukuna göre, çocuk suçluya uygulanabilecek cezaların19 
bazıları şunlardır: para cezaları, kamu hizmetinde bulunmak ve özgür-
lükten mahrûmiyet (hapis). Ayrıca, muhtelif farklı tedbirler de uygula-
nabilir. İlke olarak Kosova hukuku, söz konusu olan bir küçükse alterna-
tif, farklı tedbirlerin işleme konulmasını teşvik etmektedir ve hapis içe-
ren cezalar ancak son çare olarak ve mümkün olan en kısa süreler için 
verilebilecektir.20 

Bununla birlikte, Kosova ceza hukuku bakımından ve ciddi suç 
vak’alarına ilişkin olarak, bu suçlara alternatif tedbirlerin uygulanması 
hâlinde çocuk adaleti amaçlarının gerçekleşmeyeceği düşünülüyorsa, 
küçüğün cezalandırılmasına olanak vardır. KJJC hükümleri uyarınca, 
küçüğün özgürlükten yoksun bırakılması ancak 5 yılı aşan hapis cezala-
rını gerektiren suçlarda söz konusu olmaktadır ve bu ancak eğitim ted-
birlerinin amaca ulaşamayacağı anlaşıldığında kullanılabilecek olan bir 
yoldur.21 Çocuğun özgürlüğü kısıtlayıcı cezalara çarptırılması hâllerinde, 
bu süre boyunca, rehabilitasyonunu kolaylaştırmak amacıyla çocuk eği-
timsel, psikolojik ve gerekli olduğunda tıbbi yardım alabilecektir.22 

Çocuklar ile ilgili soruşturmayı yürüten savcılar, ceza soruşturması-
nı yürütme otoritesine ve yetkisine sahiptirler ve farklı tedbirleri uygu-
lamanın şartları tamam olduğunda bunları uygulayabilirler. Bunun dı-
şında mahkeme, tedbir ya da cezayı tercih etme hakkına, tedbirin süresi-
ni belirleme hakkına ve çocuk adaleti amacına ulaşmak bakımından zo-
runlu ise uygulanan tedbiri yeniden değerlendirme ve değiştirme hakkı-
na sahiptir. 

Fark Tedbirleri - Fark tedbirlerinin amacı, mümkün olduğunda, bir 
çocuk suçluya karşı tâkibatın yapılmasını engellemek ve çocuğun pozitif 
rehabilitasyonunu ve yeniden-uyumunu teşvik etmek ve böylece sabıka-
lı muamelesi görmesini engellemektir.23 Bir çocuk suçluya uygulanabile-
cek fark tedbirleri arasında şunlar bulunur: çocuk ile mağdur taraf ara-
sında, çocuğun mağdurdan özür dilenmesini de kapsayan arabuluculuk; 
çocuk ile ailesi arasında arabuluculuk; mağdur, çocuk ve yasal temsilci-

                                                      
19 Ibid. m.7/3. 
20 Ibid. m.3/3. 
21 Ibid. m.33. 
22 Ibid. m.3/3. 
23 KJJC, m.16. 



Qerkin Berisha - Çev.: Araş. Gör. Umut KOLOŞ 334 

leriyle yapılacak olan görüşme aracılığıyla ve çocuğun mali durumuna 
bağlı olarak mağdur tarafın zararını tazmin; düzenli olarak okula gitme; 
yeteneklerine uygun bir işe yerleştirilme ya da eğitilme; çocuk suçlunun 
yeteneğine bağlı olarak ücretsiz kamu hizmetinde bulunma -ki bu tedbir 
çocuk suçlunun kabulü ile 10 saatten 60 saate kadar çıkabilir; trafik dü-
zenlemesi eğitimi ve psikolojik danışmanlık.24 

Farklı tedbirlere savcılar ya da hâkimler karar verebilir. Farklı ted-
birlerin uygulanmasına savcı tarafından karar verildiğinde, bunun tam 
etkilerine kavuştuğu, zira bu yolla çocuğun mahkeme sürecine girme-
sinden kaçınılabildiği geniş ölçüde kabul edilmektedir. KJJC hükümleri 
uyarınca, koşullar uygunsa farklı tedbirlerin dikkate alınması gerektiği 
hâlde, savcıların ve hâkimlerin bu tedbirleri uygulamada hâlen eksiklik 
gösterdikleri vâkidir. 

Farklı tedbirlerin verildiği olaylara yıllık periyodlarda bakıldığında 
bu tedbirlerin uygulanmasına yönelik olumlu bir artışın olduğu sonucu-
na varabiliriz. Kosova Denetimli Serbestlik Hizmetleri birimi verilerine 
göre, 2004/05 süresince 37 farklı tedbir kararı verilmiş ve 2012 yılına ge-
lindiğinde bu sayı 317 olmuştur.25 Aşağıdaki tabloda 2004/05 – 2012 yıl-
ları arasında verilen farklı tedbir kararlarının sayıları gösterilmektedir. 

 
 

Yıl 

2004 

/ 

2005 

 

2006 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

Toplam↓ 

Farklı 

Tedbirler 

 

37 

 

47 

 

131 

 

168 

 

234 

 

234 

 

458 

 

317 

 

1635 

Kaynak: Kosova Denetimli Serbestlik Hizmetleri Birimi Bülteni 
No.8, 2013.26 

 

Eğitim Tedbirleri - Farklı tedbirlerin dışında Kosova hukuku, çocuk 
suçlulara uygulanabilecek olan disipline edici tedbirler, yoğun denetim 
tedbirleri ve kurumsal tedbirler gibi üç tip eğitim tedbiri öngörmüştür.27 

                                                      
24 Bkz. KJJC, m.18/1. 
25 Bkz. Kosova Denetimli Serbestlik Hizmetleri Bülteni No.8, 2013, s.16. 
26 Ibid. 
27 KJJC, m.20. 
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Bu eğitim tedbirlerinin temel amacı, çocuk suçluluğunu önlemek ve ço-
cuk suçluların rehabilitasyonlarına ve uygun biçimde gelişmelerine katkı 
sunmaktır.28 Bu eğitim tedbirleri bakımından KJJC’deki düzenleme, suç 
için öngörülen hapis cezasının azâmi süresini aşacak biçimde bir eğitim 
tedbirinin uygulanamayacağı yönündedir.29 Bununla birlikte istatistik 
verilerine göre, çocuk suçlulara eğitim tedbirlerinin uygulanması konu-
sunda yıldan yıla olumlu bir gelişim eğiliminin olduğu söylenebilir. 2012 
yılı boyunca çocuklara uygulanan eğitim tedbiri sayısı 200’dür.30 

Çocuğa uygulanacak disipline edici tedbirler, suç davranışının bil-
hassa düşüncesizlik veya dikkatsizlikten ileri geldiği hâllerde ve kısa-
süreli tedbirler olarak iş görürler. KJJC ile öngörülen eğitim tedbirlerinin 
bu türünde çocuğa hukuksal yol gösteriminde bulunulur ve çocuğun bir 
disiplin merkezine sevki söz konusu olur.31 Yoğun denetim tedbirinde 
ise çocuğun önceki çevresinden izole edilmesi değil ama en az üç ay en 
çok iki yıl boyunca çocuğa eğitim, rehabilitasyon veya iyileştirme olana-
ğı sunulması amaçlanmaktadır. Eğitim tedbirlerinin bu türü çocuğun 
ebeveyninin, üvey ebeveyninin ya da hâmisinin, başka bir ailenin ya da 
Koruma Kurumu’nun yoğun denetimini içermektedir.32 Üçüncü grup 
eğitim tedbiri olan kurumsal tedbirler ise çocuğu önceki çevresinden 
izole ederek ona uzun süreli olarak eğitim, rehabilitasyon ve iyileştirme 
olanağı sunulan tedbirlerdir. Bu eğitim tedbiri türüne şunlar girer: çocu-
ğun bir eğitim kurumuna yerleştirilmesi, çocuğun bir eğitim-ıslah kuru-
muna yerleştirilmesi ve çocuk suçlunun özel bir sağlık kuruluşuna yer-
leştirilmesi.33 

Aşağıdaki tablo, 2004-2012 yılları arasındaki dönemde çocuklara 
ilişkin olarak farklı tedbirlerin, eğitim tedbirlerinin ve alternatif cezaların 
uygulanma eğilimlerini sunmaktadır. 

 

 

 

                                                      
28 Bu amaç KJJC m.19’da açıkça konulmuştur. 
29 Ibid. m.20/3. 
30 Bkz. Kosova Denetimli Serbestlik Hizmetleri Bülteni No.8, 2013, s.16. 
31 Bkz. KJJC, m.20/2. 
32 Ibid. fıkra 3. 
33 Ibid. fıkra 4. 
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Çocuklar İçin Tedbir ve Alternatif Ceza Eğilimleri (MAP) 

MAP↓ 2004/ 

2005 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Toplam↓ 

Farklı 
Tedbirler 

37 47 131 168 234 234 458 317 1635 

Eğitim 
Tedbirleri 

25 90 169 164 493 251 317 199 1708 

Şartlı 
Hükümler  

1 48 74 64 22 209 29 27 474 

Toplam→ 63 185 374 396 749 703 806 543 3817 

Tablo1, Çocuklar İçin Tedbir ve Alternatif Ceza Eğilimleri Tablosu 
2004-2012.34 

 

Genelde en çok uygulanan, eğitim tedbiri türlerinden biri olan yo-
ğun denetim tedbirleridir (Ebeveynin/koruyucunun ya da koruma ku-
rumunun yoğun denetimi). Ancak bunların ne kadar etkili olduğu tar-
tışmalıdır.35 

Kosova Denetimli Serbestlik Hizmetleri birimi (KPS) suç işleyen ve 
Kosova Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan kanunlara göre soruşturulabi-
lecek olan tüm kişiler bakımından alternatif yaptırımların ve tedbirlerin, 
denetimin, topluma yeniden kazandırmanın, topluma yeniden uyarlan-
manın ve rehabilitasyonun icrası bakımından yetkili ve sorumludur. KPS 
çocuk suçluluğuyla ilgili toplumsal araştırma ve çalışmaları yönetmek-
ten sorumludur. KPS görevlileri, bu araştırmaların ve raporların tasar-
lanması sürecinde yer alırlar ve tüm süreç boyunca ilgili kimselerin aile-
lerini, okullarını, toplumsal çalışma merkezlerini ve ilgili diğer kurumla-
rı ziyaret ederek onlarla sürekli bir temas hâlinde bulunurlar. Bu görevli-
ler, gençlerin daha başarılı olmaları için toplumsallaşma ve entegrasyon 
süreçlerinden sorumludurlar.36 2012 yılında Kosova Denetimli Serbestlik 
Hizmetleri birimi, mahkemelerden ya da diğer kurumlardan gelen 1238 
toplumsal araştırma talebi almıştır.37 

                                                      
34 Bkz. Kosova Denetimli Serbestlik Hizmetleri Bülteni No.8, 2013, s.16. 
35 Bkz. UNICEF, Justice for Children: Juvenile Crime and Juvenile Justice Practice in 

Kosovo, 2008, Prishtina, s.13. 
36 Ibid. s.9. 
37 Ibid. s.10. 
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Cezalar – Kosova mevzuatı uyarınca çocuk suçlular hakkında üç tip 
ceza uygulanabilir:38 para cezaları, kamu hizmetinde bulunmak (30-120 
saat) ve çocuğun hapsedilmesi. KJJC hükümleri çocuğa ilişkin olarak 
eğer ortada ciddi bir suçun işlenmesi gibi bir durum söz konusuysa ve 
diğer tedbirler (farklı tedbirler ve eğitim tedbirleri) çocuk adaleti amacını 
sağlamada yetersiz kalacaksa, cezalandırma kararı verilebilmesine ola-
nak tanımıştır. 

Uygun görülen cezalardan bir tanesi kamu hizmetinde bulunmaktır 
(30 saatten 120 saate kadar). Sona ereceği dönem mahkemece belirlenir 
ve icra edilmesi de KPS’nin denetiminde gerçekleştirilir. 2012 yılında 
tüm Kosova’da 14 olayda alternatif cezalandırma vak’ası gerçekleşmiştir. 
Para cezaları da, çocuğun mali durumu çoklukla iyi olmadığından, çok 
az sayıda çocuk suçluya uygulanmıştır. 

Çocuk Adaleti Kurumsal Yapısı 

Yukarıda tartışılan hukuki altyapının yanı sıra Kosova’da çocuk 
adaleti bakımından kurumsal bir yapı da yer tutmaktadır. Bununla bir-
likte, kurumsal yapı son zamanlarda kurulduğundan güçlendirilmeye 
ihtiyaç duymaktadır. KJJC’de çocuk suçlularla alâkalı sorumlu olarak 
bazı kurumlar öngörülmüştür ve bu kurumlardan birkaçına burada de-
ğinilmesi önem taşımaktadır: Koruma Kurumu - Çocukların korunmasın-
dan sorumlu Sosyal Çalışma Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren bö-
lümdür; Çocuk Hâkimi - Çocuklarla ve genç yetişkinlerle ilgili suç konula-
rında uzmanlığa sahip ve KJJC’de ortaya konulan görevleri yerine ge-
tirmede uzman hâkimdir; Çocuk Savcısı - Çocuklarla ve genç yetişkinlerle 
ilgili suç konularında uzmanlığa sahip ve KJJC’de ortaya konulan görev-
leri yerine getirmede uzman savcıdır; Çocuk Kurulu - KJJC’ye uygun ola-
rak kurulan ve KJJC’de ortaya konulan görevleri yerine getirmede uz-
man en az bir hâkimi bünyesinde barındırmak zorunda olan kuruldur; 
Denetimli Serbestlik Hizmeti - Tedbirlerin ve alternatif cezaların yerine 
getirilme işini yapan kurumdur. 

Kosova Hukuk Konseyi, Cumhuriyet Savcılığı, Kosova Hukuk Ku-
rumu gibi diğer kurumlar da Kosova’da, eğitim, denetleme ve hâkimle-
rin ve savcıların değerlendirilmesi gibi adalet hizmetlerininin yerine 
getirilmesinde önemli role sahiptir. 

                                                      
38 KJJC m.7/2. 
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Ayrıca, çocuklara ilişkin muhakemenin farklı aşamalarında başkaca 
kurumlar da önemli rol oynamaktadır. Çocukların dahil olduğu vak’alara 
ilişkin tâkibatların, bu alanda uzman olan çocuk savcıları tarafından yürü-
tüldüğünü burada belirtmek önemlidir. Kolluk ise tâkibatın başında yer 
alan çocuk savcılarının otoritesi altında hareket etmektedirler. 

Lipjan Islah Merkezi, Kosova’da çocuk suçluların tutulduğu tek ıs-
lah merkezidir. Bu kurum aynı zamanda yargılama öncesinde çocukların 
tutuldukları, tamamen kapalı ve güvenli bir merkezdir. İlaveten, uygu-
lamada alternatiflerin eksikliği de göz önünde bulunudurulduğunda, 
çocuk suçlular hakkında eğitici ve ıslah edici tedbirlerin de bu kurumda 
uygulandığını belirtmeliyiz.39 

Kosova kurumları ve uzmanları, çocuk suçluluğu vak’alarında işbir-
liği yapma noktasında eksiklik gösterdikleri için eleştirilmektedir. Bil-
hassa hâkimler ve savcılar ile Denetimli Serbestlik birimi ve Koruma 
Kurumu arasındaki işbirliğinin arttırılması gerekmektedir.40 Hukuk sis-
temi de farklı tedbirleri kullanmamasından ötürü eleştirilmektedir.41 

Çocuk Suçluluğunu Önlemede Devlet Politikaları 

Kosova Cumhuriyeti Hükümeti 2009 yılında bir Çocuk Haklarına 
Dair Strateji ve Eylem Planı benimsemiş bulunmaktadır. Bu strateji ço-
cuk adaleti üzerine bir bölümü içermektedir.42 Yürürlükteki hukukun 
yanı sıra, bu, Kosova’da çocuk haklarına ve çocuk adaletine ilişkin temel 
statejik siyasi belge olarak kabul edilmektedir. Bu strateji Çocuk Adaleti 
Kanunu’nda söz konusu olan çocuk suçluların rehabilitasyonu için mes-
kûn olmayan ‘disiplin merkezleri’ kurulmasını ve ıslah-eğitim amaçlı 
birimlerin çocuk hapishanelerinden ayrılmasını gerektirmektedir.43 Ço-

                                                      
39 Bkz. UNICEF, Justice for Children: Juvenile Crime and Juvenile Justice Practice in 

Kosovo, 2008, Prishtina, s.27. 
40 Bkz. UNICEF, Justice for Children: Juvenile Crime and Juvenile Justice Practice in 

Kosovo, 2008, Prishtina, s.11. 
41 Ibid. 
42 Bkz. online http://www.kryeministri-ks.net/zck/repository/docs/Strategy_and_ 

National_Action_Plan_on_Childrens_Rights_2009-2013.pdf. 
43 Kosova Cumhuriyeti Çocuk Haklarına Dair Strateji ve Ulusal Eylem Planı 2009-

2013, s.49,  
 Bkz. online http://www.kryeministri-ks.net/zck/repository/docs/Strategy_and_ 

National_Action_Plan_on_Childrens_Rights_2009-2013.pdf. 
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cuk davaları için uzman savcıların görevlendirilmesi ve Toplumsal Re-
fah Merkezleri’nde suçlularla ilgili uzmanlaşmış görevlilerin olması gibi 
diğer meseleler bu strateji ve eylem planına göre yürütülmektedir.44 Bu 
belge, Kosova Çocuk Adaleti Kanunu’nun tâdil edilmesini; farklı tedbir-
lerin daha ciddi suçlarda uygulanabilmesini mümkün kılmasını ve sav-
cıya değil ama Denetimli Serbestlik Hizmetlerine vak’ayla ilgili ne tür bir 
farklı tedbirin uygulanacağını belirleme sorumluluğu verilmesini gerek-
tirmektedir.45 

Kosova Çocuk Adaleti Kanunu ve çocuk adaletine ilişkin diğer ceza 
hukuku mevzuatı uluslararası standartlara uygun olsa da bunların uy-
gulanması noktasında belirli kurumsal eksiklikler ile insan kaynakları ve 
kapasite yetersizliklerinin etkisi söz konusudur. Bu sınırlılıkların bazıla-
rı, büyük ölçüde finansal sorunlardan kaynaklanmaktadır. Çocuk suçla-
rının önlenmesinde zayıflık vardır. Çocuk suçluluğunu önlemede esas 
sorumluluk ilk olarak toplumsal refah mercilerindedir; ancak buradaki 
personel ikincil önlemede ve suça bulaşmış çocuklara yardım etme ko-
nusunda uzmanlaşmış sayılmaz. UNICEF’e göre, dikkate değer ölçüde 
bir eğitim mevzubahistir ve ilgili kurumlar müfredatlarına çocuk adale-
tiyle ilgili eğitimleri dahil etmişlerdir.46 Sivil toplum örgütleri bağlamın-
da düşünüldüğünde ise bunların sadece birkaçı çocuk adaleti ile ilgili 
konular üzerinde doğrudan faaliyet göstermektedirler. Çocuklarla ilgili 
doğrudan faaliyet gösteren tek kurum Terre des Hommes’dur ve bu 
kurum bazı programlarını Kosova Denetimli Serbestlik Hizmetleri birimi 
ve diğer bazı kurumlarla birlikte yürütmektedir ve hukuki uyuşmazlık-
lar yaşayan çocukların yeniden entegrasyonu için doğrudan destek 
sunmaktadır. 

                                                      
44 Ibid. 
45 Ibid. Ayrıca bkz. Assessment of Juvenile Justice Reform Achievements in Kosovo, 

UNICEF Regional Office for Central and Eastern Europe/Commonwealth of In-
dependent States, January 2010, s.9. 

46 Bkz. Assessment of Juvenile Justice Reform Achievements in Kosovo, UNICEF 
Regional Office for Central and Eastern Europe/Commonwealth of Independent 
States, January 2010, s.4. 
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1. To which which International Agreements related to children’s 
issues is your country party? Are there any special provisions in your 
Constitution regarding the protection of children? 

Colombia has signed, as a State Party, universal and inter-American 
agreements approved by internal laws, which compel the country to fol-
low and accomplish main objectives previously stated from the specific 
instant in which those agreements have been approved and enriched as an 
international connecting links. The legislative branch has arranged the 
monitoring process above this meticulous procedure. As a consequence, 
the national government must, annually, submit a detailed and exact in-
form about its development1. Furthermore, the political constitution indi-
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cate that the agreements and treaties validated by the congress, which 
recognize and elevate human rights, and in addition prohibit their limita-
tion in the states of emergency, should prevail in the internal order2. 

The following active and valid agreements are related to childhood 
issues: 

1.1. Universal Treaties 
1.1.1. Facultative protocol of the convention about children’s rights 

related to participation of children in armed conflict, adopted in New 
York, may the 25th 2000. (Law 833 of 2003). 

1.1.2. UN convention against transnational organized crime. 
Adopted by the UN general assembly, November the 15th 2000 (Law 800 
of 2003). 

1.1.3. Protocol to prevent, repress, and sanction human trafficking 
specially children and women. Adopted by the UN general assembly, 
November the 15th 2000 (Law 800 of 2003). 

1.1.4. Facultative protocol of the convention about children’s rights 
related to children selling, child prostitution, and use participation of 
children in pornography. Adopted in New York May the 25th 2000 (Law 
765 of 2002). 

1.1.5. Agreement 182 about prohibition of the worst methods of 
child labor and urgent actions to stop these activities. Adopted during 
the 87th reunion of the general conference of work, OIT, in Geneva, 
Switzerland, June the 17th 1999. (Law 704 of 2001). 

1.1.6. Convention on the Rights of the Child. It was implemented 
by the General Assembly of the United Nations on November 20, 1989. 
(Law 12 of 1991). 

1.2. Regional Treaties 
1.2.1. Inter-American Convention on the International Return of 

Children, signed in Montevideo, Uruguay, on June 15, 1989, in the 4th. 
The American Specialized Conference based on Private International 
Law. (Law 880 of 2004). 

1.2.2. Inter-American Convention on International Traffic of Mi-
nors. That was made in Mexico City, Mexico, on March 18, 1994. (Law 
470 of 1998). 
                                                      
2 COLOMBIAN POLITICAL CONSTITUTION, Article 94. 
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1.2.3. Inter-American Convention on Support Obligations. That 
was made in Montevideo, Uruguay, on July 15, 1989. (Law 449 of 1998). 

1.2.4. Inter-American Convention on Conflict of Laws Concerning 
the Adoption of Minors. It was signed in La Paz, Bolivia, on May 24, 
1984. (Law 47 of 1987). 

In the Colombian Political Constitution3 there are a number of 
norms related to children and adolescent protection. 

Article 13: 

All people are born free and equal before the law, and they will receive equal 
protection and treatment by the authorities and shall be provided with the same 
rights, freedoms and opportunities without discrimination dealing with reasons of 
sex, race, national or family origin, language, and religion, political or philosophical. 

The State shall promote conditions to make equality real and effective and 
adopt actions in favor of discriminated or marginalized groups. The State espe-
cially protect those people whose economic, physical or mental conditions are 
weak, and punish any abuse or mistreatment perpetrated against them. 

Article 44: 

Those are fundamental rights of children: the life, physical integrity, health 
and social security, a balanced diet, a name and nationality, have a family and 
not be separated from them, the care and love, education and culture, recreation 
and free expression of opinion. They shall be protected against all forms of aban-
donment, physical or moral violence, kidnapping, sexual abuse, labor exploita-
tion and hazardous work. They will also enjoy the other rights enshrined in the 
Constitution, laws and international treaties ratified by Colombia. 

The family, society, and the State have an obligation to assist and protect the 
child to ensure harmonious and integral development and the full exercise of their 
rights. Any person may request the competent authority the compliance and pun-
ishment of offenders. The rights of children are a priority over the rights of others. 

Article 45: 

The adolescent has the right to such protection and comprehensive train-
ing. The state and society ensure the active participation of young people in 
public and private agencies that are responsible for the protection, education and 
progress of formative years. 
                                                      
3 COLOMBIAN POLITICAL CONSTITUTION, Published in the “Gaceta Consti-

tucional” number 116, July the 20th 1991. 
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Article 50: 

All children under one year that are not covered by any protection or social 
security, will be entitled to free care in all health institutions receive state. The 
law will regulate this topic. 

Article 67: 

Education is a right of the individual and a public service that has a social 
function. It seeks access to knowledge, science, technology, and other property and 
cultural values. The education will form a new Colombian aware of the respect for 
human rights, peace and democracy, and in the practice of work and recreation, to 
improve cultural, scientific, technological and environmental protection. 

The state, society, and family are responsible o education, which will be 
mandatory between five to fifteen years old children, and it shall include at least 
one year of preschool and nine of basic education. 

Education is free in state institutions, no matter if people can afford it or not. 

It is for the state to perform the final inspection and supervision of educa-
tion in order to ensure its quality, fulfilling its purpose and the best moral 
preparation, intellectual and physical health of the students, ensuring an ade-
quate supply of service and guarantee the conditions for children to access and 
keep on in the educational system. 

The nation and regional authorities involved in the management, financing 
and administration of state educational services, under the terms stipulated by 
the Constitution and the law. 

2. Who are considered to be ‘children’ in your country? What is 
the general population and child population proportioned to the gen-
eral population? 

Taking into account the content of the first article of the Convention 
on the Children Rights, signed by Colombia as a State Party, in this coun-
try is considered child every human being less than eighteen (18) years. 
In accordance with this statement, the Colombian constitution shields, in 
the paragraph of Article number 98, that, the citizenship starts from 
eighteen years old and not before. 

The article number 3 of the Code for Children and Adolescents4 
classifies children by their age, into two categories: child, people between 
0 and 12 years, and young people between 12 and 18 years old. 
                                                      
4 Law 1098 of 2006. 
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The Colombian population estimated by DANE (National Depart-
ment of Statistics), according to projections from the 20055 census, is as 
follows: 

General population of the country:6 

• 2005 Census: 42,888,592 inhabitants 

• 2015 Projection: 48,202,617 inhabitants 

Child population:7 

2005 2015 

• Children under 14 years: 12,418,968 11,997,476 

• Children between 14 and 18 years: 4,259,072 4,336,621 

• Total: 16,678,040 16,334,097 

3. What are the reasons and proportion of juvenile delinquency in 
your country? (If possible, please providestatistical data in this regard). 

They are many and varied causes of juvenile crime in Colombia that 
can be classified into four main groups: 

• Family 

The instability and split of numerous families that limits the educa-
tion in terms of values and stops the formation through parental exam-
ple, is one of the primary causes of this crime. A high percentage of ju-
venile delinquents come from dysfunctional families, which lack a father 
figure and are facing many economic needs. 

• Social and economic 

They deal with very specific situations, such as poverty that affects a 
large part of the population and unemployment, which limits opportuni-
ties, and virtually push them to commit crimes, especially aggressors to 
the legally protected economic items. Many of these young people lack 
of the minimum elements to achieve their basic needs, physical and 
physiological. They deal with strong problems when trying to access to 
education, housing and food. 
                                                      
5 ADMINISTRATIVE DEPARTMENT OF NATIONAL STATISTICS (DANE). The 

National and departmental projections of population. from 2005 to 2020. Postcen-
sal Studies 7. Bogota: Dane, reviewed March 2010, p. 50. 

6 Ibid., p. 76 
7 Ibíd., p. 75. 
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• School 

Lack of education is, undoubtedly, one of the main causes of this type 
of crime. Although school dropout may be an effect of the economic and 
social conditions; it is also the expression of their lack of motivation and 
expectations about reasonable improvement through a good education. 

• Violence in the country 

Manifested at the level of all its establishments, is an efficient cause 
of this type of crime. In addition to the violence generated by common 
criminals, Colombia has an internal armed conflict whose victims are the 
children, who in many cases, are recruited as child soldiers. 

Proportion of juvenile crime in Colombia 

In scientific research conducted in the country by the ex-procurator 
delegate for the Defense of the Family, Children and Adolescents, Dr. 
Aroldo Quiroz Monsalvo, the following conclusions were presented: 

“... The State has not been able to prevent children and adolescents 
to be engaged in crimes or acts of violence, which is why the phenome-
non tends to increase as we move from an average rate of 5.9% of chil-
dren / adolescents arrested by the National Police in the decade of the 70-
80-90, to 16% between 2005-2007, rising by 150%, allowing me to affirm 
that both the reforms to the criminal justice system for adolescents before 
the validity of the current Code for Children and Adolescents, and the 
design of public policies for children and the approval of two Conpes in 
1991 and 2010 respectively, have not responded to the prevention and 
reduction of teenage crime. 

This has been confirmed using the apprehension rates of adolescents 
who have violated the law in the last 30 years. In 1985 the rate per 100,000 
children, in the range of 7-18 years was 56.5% of arrested children, in 1989 
it fell to 46.3%, it increased again in 1991 to 174.1%, and it decreased again 
only in 1993 that was in 91.9%. The most critical situation was presented at 
the beginning of this decade, where rates reached 441.6% children in 2002 
of 1032.8% in 2005, to 1017.3% in 2006, ending 2007 with a rate of 767.3% 
children apprehended, rates have been maintained in recent years, and the 
State hasn’t been able to lower it even with their “studied” reforms. 

This shows that in 1985 a child committing crimes had an average of 
5.26 crimes per day, in 1991 the average reached 16.29 crimes per day in 
1999 came to 18.25 crimes, at the beginning of this century 2002 ascended 
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to 48,43 crimes a day in 2004 to 82.76 in 2006 came to 117.99 rate crimes 
per day. Consequently, the files show that a child commits approxi-
mately 5 crimes per hour, this is very disturbing and sad. Even with the 
current policy of the Colombian Family Welfare Institute and its system 
they can’t guarantee the prevention of juvenile delinquency. 

So the state has to get into a strong policy aimed at disabling the 
bomb, as are the phenomena that it generates: poverty, access to educa-
tion, domestic violence, ineffective justice and the ineffectiveness of the 
ICBF (Colombian Family Welfare Institute).8 

4. Can children be held criminally responsible in your country? If 
so, what is the age for criminal responsibility? Which (further) criteria 
are deployed in your country to determine the criminal responsibility 
of young offenders and which age limits apply? Do special Laws and 
Regulations exist in your country with regards to juvenile offenders, 
such as Child Protection Acts? 

Are there special investigative authorities for juvenile offenders 
in your country?Such as: specialized police officials and public prose-
cutors?) Which type of trial courts hear cases against childeren? What 
is the special procedural regime of these Courts? What are any further 
features of these courts? Which sanctions may be imposed against 
convicted children? What are the features of the institutions responsi-
ble for the execution of sanctions? What are the execution methods? 

The Code for Children and Adolescents9, that regulates everything 
related to young people in both civil and criminal law, states that the sys-
tem of legal responsibility according to crimes should be applied to ado-
lescents who are between fourteen (14) and eighteen (18) years old10, and 
children under fourteen (14) years old shall be found not criminally re-

                                                      
8 QUIROZ MONSALVO, Aroldo. ¿Qué está pasando con la responsabilidad penal 

juvenil? In: La voz del derecho. Los menores y su responsabilidad penal. [On line] 
http://www.elementosdejuicio.com.co/index.php?option=com_content&view=arti
cle&id=1401:los-menores-y-su-responsabilidad-penal&catid=47:columnista-
1&Itemid=285 (Consultada el 14/04/13). 

9 The Code for Children and Adolescents, Law 1098 of 2006, was enacted on No-
vember 8, 2006 and took effect six (6) months. In relation to criminal responsibil-
ity system for adolescents gradually implemented from 1 January 2007 to 31 De-
cember 2009. 

10 Ibíd., article 139. 
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sponsible11. It should be clarified that those who suffer from a mental or 
psychological disability will be covered by law and not punished by it. 

The procedure to determine the criminal responsibility of young 
people, as well as the special to follow when children are part of a crime, 
or adolescents are victims of crime, is stated in the Code of Children and 
Adolescents. 

Regarding Criminal Responsibility System for Adolescents12, under-
stood as “a set of principles, rules, procedures, specialized judicial authorities 
and administrative organizations ruled by the government or involved in the 
investigation and prosecution of crimes committed by people between fourteen 
(14) and eighteen (18) years old at the time of committing the offense “ has 
determined that the procedures to be performed should be of a peda-
gogical nature, specific and differentiated from the adult system, and 
developed in accordance with the principles and designations of the 
Constitution and international human rights instruments. 

The procedure to follow in this system corresponds to a prosecution 
called oral Accusatory Penal System13, taking into account the relevance of 
the adolescent in the whole process. It serves as a criminal investigation 
police, the entity in charge of childhood and adolescence crimes and par-
ticularly the members of the judicial police experts in human and child-
hood rights, the whole process is taken under the presence of a family 
advocate, who also will be responsible for checking if the adolescent rights 
during the trial proceedings are being taken into account or not, this proc-
ess is confidential, and the audiences are generally closed to the public. 

However, the application of criminal responsibility system for ado-
lescents, as much as in the process and in the implementation of actions 
and sanctions applied, is in charge of specialized authorities who must 
follow the guidelines designed by the Colombian Family Welfare Insti-
tute (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF), from Political 
Constitution and treaties, international conventions with the monitoring 
process held by the government. This system has been mostly designed 
to guarantee, without a doubt, that teenagers who commit crimes have a 
                                                      
11 Ibíd., article 142 and 143. 
12 Ibíd., artícle 139 et seq. 
13 This procedure, used for the prosecution of adults, is similar to that used in An-

glo-Saxon countries cutting was introduced in the country through of the Law 
906 of 2004. 
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fare process in front of the law and basic procedural safeguards: the pre-
sumption of innocence, the right to be notified of the charges, the right of 
defense and of contradiction, the right to counsel, the right of the pres-
ence of the parents or tutors, the right to remain silent, the right to con-
front the witnesses and to question him or her, and to appeal to the 
higher authority. If children do not have a lawyer, a public defender will 
be assigned of the system Office of the Ombudsman (Defensoría del 
Pueblo), in any case they won’t be judged if they are absent. 

It is important to highlight that adolescents from indigenous com-
munities will be judged according to the rules and procedures of their 
own communities, the law recognized Indian special legislation in Arti-
cle 246 of the Constitution, with the only condition that the provided 
penalty won’t go against their dignity. 

In terms of prison time, it will be only used in a pedagogical way 
and care facilities specializing in programs of the National Family Wel-
fare, always separated from adults. When this is not possible, the judicial 
officer must grant home detention. 

The system of criminal responsibility for adolescents is shaped by: 

1. The prosecutors assigned before the Criminal Court for adolescents, who 
care for the direction of research in which adolescents are supposedly involved as 
perpetrators or criminal conduct. 

2. The Criminal Courts for teens, in charge of those who escaped from 
their Family and in charge of being a step ahead of the proceedings and judicial 
functions assigned to them by law. 

3. The Family and Criminal Chambers of the Courts from the Judicial Dis-
trict that shapes the Board of Criminal Affairs for adolescents in the same 
courts, before whom the second instance should be exposed. 

4. The Supreme Court, Criminal Cassation Chamber, before which the 
process of the special appeal and the application for review is exposed. 

5. The Judicial Police and the Technical Specialist assigned to the Delegate 
Prosecutor, Criminal judges unrestrained teen and Family. 

6. The National Police with specialized staff who will support the actions 
of the judicial authorities and entities of the system. 

7. The Public Defender Advocacy of the National Public Defense, who 
must assume the legal defense of the process, when the child or adolescent lacks 
of representation. 
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8. The Family right watch of the Colombian Institute of Family Welfare, 
and Family Commissioners or police Inspectors, when they must take steps to 
verify the guarantee of rights, and measures for its restoration. 

9. The Colombian Family Welfare Institute who responds and helps in the 
technical guidelines for the implementation of educational measures provided in 
this book. 

10. Other institutions that are part of the National Family Welfare System14. 

The previous section, taken from the Code of Children and Adoles-
cents relates briefly and concisely the authorities and entities associated 
with it, it should be clarified that the Boards of Criminal Affairs for teen-
agers are composed by one (1) judge of the Criminal Justice Court and 
two (2) Family Court judges or, alternatively, two (2) of the Civil Cham-
ber judges of the respective High Court. 

Applicable sanctions to adolescents15: 

• The warning 

Is the recrimination that the judicial authority makes to the teen, about the 
consequences of the offense and the requisite to repair the damage. In all cases 
the adolescent must attend to an educational course related to human rights and 
citizen that will be held by of the Institute of the Public Ministry. 

• Imposition of rules of conduct 

It is the Imposition by the judicial authority of obligations or prohibitions 
for teenager to regulate their way of life, and to promote and ensure their train-
ing. This penalty may not exceed two (2) years. 

• The provision of services to the community 

The action of performing tasks of general interest that the teen must per-
form, for free, for a period (not exceeding six months), during a daily routine, 
with a maximum of eight hours per week preferably weekends and holidays or 
days without affecting their learning processes. 

• The probation or parole 

It is the option of freedom that legal authorities give to the teen under man-
datory supervision, assistance and guidance of a specialized care program. This 
measure may not exceed two years. 
                                                      
14 Law 1098 of 2006, article 163. 
15 Cfr. Ibíd., articles 177 and seq. 
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• The permanence in a non-closed facility 

To link the teenager to a specialized care program in which he must attend 
during non-school hours or on weekends. This penalty may not exceed three 
years. 

• The detention Specialized Care Center 

It applies to teenagers over sixteen (16) and under eighteen (18) who are 
found responsible for committing an offense whit a minimum sentence estab-
lished by the Penal Code is or exceed six years in prison. 

In these cases, the detention in specialty care center will last from one (1) 
year to five (5) years, except as provided in the following paragraphs. 

The detention in a Specialty Care Center apply to adolescents over fourteen 
(14) and under eighteen (18) years, who are found responsible homicide, kidnap-
ping, extortion in all its forms and aggravated crimes against freedom, integrity 
and sexual development. 

In these cases, the detention in specialty care center will last from two (2) 
to eight (8) years, with total time penalty imposed by the judge, without penal-
ties redeem benefits. 

In cases where the teenager was the victim of the crime of constraint chil-
dren to commit crimes or illegal recruitment shall not apply imprisonment. 

Part of the penalty of detention may be replaced by any other penalties pro-
vided in Article 177 of this Code for the time specified by the judge. The Failure 
to accomplish this could result in sanctions implementation alternative of im-
prisonment originally imposed or the application of other procedures. In any 
case, the new penalty could be longer than the time of the penalty of imprison-
ment originally planned. 

PARAGRAPH. If being effective punishment of detention adolescents aged 
to eighteen they will continue fulfilling it at the Specialty Care Center under the 
protective purposes, educational and restorative established in this law for sanc-
tions. 

Specialized Care Centers provide educational attention, specific and differ-
entiated among teenagers under eighteen years old and those who came of age 
and must continue with the sanction. This care should include physical separa-
tion within the Centre and other guarantees delimited in the Constitution and 
the Treaties or International Human Rights Conventions ratified by Colombia, 
specially the Convention on the Rights of the Children. 
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The execution of these penalties will be controlled by the sentencing 
judge, have a protective purpose, educational and restorative and should 
be applied to the support of family and specialist. The criteria for its 
definition are related to: the nature and seriousness of the facts, the pro-
portionality and appropriateness of the penalty in the circumstances of 
the facts, the needs of adolescents and society, the age of the adolescent, 
the acceptance of charges by the adolescent, the lack of commitment 
about the agreements made with the judge and sanctions breach. The last 
item involves the possible effect of causing the ending of the time of the 
sanction in detention. 

At trial, after the conclusion of the arguments of the participants, the 
judge will declare if there is an opportunity or not to the imposition of 
protective actions and he/she will create a date to a hearing of the impo-
sition of the sanction which the family defender must attend and report 
on the family situation, economic, social, psychological and cultural 
teenager and any other matter considered relevant. All this done, the 
trial judge will impose the sanction. 

The inspection, monitoring and control procedures, of the public pol-
icy and management officials and entities responsible for compliance with 
the rules provided in the Code for Children and Adolescents, is exercised 
by the Attorney General's Office, the Comptroller General of the Republic, 
the Ombudsman, the district and municipal representing functionaries, 
entities that administrate the surveillance inspection, and civil society or-
ganized in development of the principle of coresponsibility 16. 

5. In the event that children who cannot bear criminal responsi-
bility (due to their age) commit criminal acts, are there any measures 
(rehabilitative, educational and so forth) which may still be imposed? 
If so, what are those measurements? Who is the authority who may 

                                                      
16 Law 1098 of 2006. Article 10: CORESPONSIBILITY. This is for the purposes of 

this Code, the term coresponsibility, the concurrence of actors and actions for en-
suring the exercise of the rights of children and adolescents. The family, society 
and the state are responsible in their attention, care and protection. 

 Coresponsibility and competition apply in the relationship that is established 
between all sectors and institutions. 

 Nevertheless, public or private institutions are obliged to provide social services 
may not invoke the principle of responsibility to deny care that requires the satis-
faction of fundamental rights of children and adolescents. 
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apply such measures, under which conditions may they be applied 
(such as those of age) anda re there any special rehabilitation centres 
for such measures? Please also clarify the physical and administrative 
conditions of institutions where these measures are applied and any 
collaboration which exists between the State and Civil Society Organi-
zations with regards to their application. 

As it was stated before, people under fourteen (14) years are not 
judged or held criminally responsible, without forgetting the responsibil-
ity of the parent or legal representatives, nor be deprived of liberty un-
der the syndication of having committed a crime. In the occurrence that 
one of these people performs a criminal offense he/she should be con-
ducted immediately by the police for children and adolescents to the 
competent authority to verify their rights. The police will be responsible 
for the identification and gathering data related to the circumstances of 
the possible crime. The same applies to those over fourteen (14) years 
and under eighteen (18) years with mental or psychological disabilities, 
the ones who will face a pertinent security action. 

To a child under fourteen (14) years who commits an offense admin-
istrative procedures will be applied to verify the guarantee of their 
rights, of their restoration, processes must be linked to education and 
protection within the National Family Welfare System17, whose members 
are required to observe all the guarantees of due process and the right of 
defense. The technical guidelines for special programs for the protection 
and restoration of rights of these children are the responsibility of the 
Colombian Family Welfare Institute (ICBF)18. 

Verification actions to guarantee their rights19: 

 The physical and psychological condition. 

 Nutritional status and vaccination. 

 The civil registration of birth. 

                                                      
17 “A set of public, private, social and community working together legally authorized to 

improve the lives of children and families in the municipalities, departments and through-
out the national territory”. INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMIL-
IAR. ABC del Código de la Infancia y la Adolescencia. Bogotá: National Printing. 
2007, p. 15. 

18 Law 1098 of 2006. Articles 142 and 143. 
19 Ibid. Article 52. 
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 The location of the family of origin. 

 The study of the family environment and the identification of 
both risk and protective elements for the recognition of their rights. 

 Entailment to the health system and social security 

 Entailment to the educational system. 

These are actions for the restoration of the rights of children20: 

 The warning to parents or tutors, who must attend compulsorily 
to a teaching course by prosecutors. 

 Immediate removal of the child or adolescent in the situation that 
threatens or violates their rights, and then he/she will be housed in a 
specialized care program for the restoration of rights. 

 Immediate setting in a family environment. 

 Setting of crisis centers where location is not applicable in the 
homes of step. 

 Adoption. 

 Any other ensuring comprehensive protection. 

 The initiation of police actions, administrative or legal proceed-
ings. 

The competent institutions for the restoration of rights are: 

 Colombian Family Welfare Institute, through the Family Om-
budsman (Defensorías de Familia). 

 The Family Counseling. 

 The Attorney General, the Attorney General's Office, the Om-
budsman and the district and municipal represents. 

 The National Police and especially the Police for Children and 
Adolescents. 

 At the municipal level, where there is no Family Advocate, Fam-
ily Commissioner will assume these functions. In his absence will fall to 
the police Inspector. 

                                                      
20 Cfr. INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR. ABC del Código 

de la Infancia y la Adolescencia. Bogotá: National Printing. 2007, p. 7. In accor-
dance with Article 53 of Law 1098 of 2006. 
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6. Is there a policy, special system or other types of undertakings 
in your country to prevent juvenile delinquency? What is the role of 
sciences and Civil Society Organizations in relation to these perspec-
tives? 

According to the Code of Children and Adolescents, design and 
implementation of policies characteristic of juvenile criminal responsi-
bility system in order to ensure the prevention of crime and the restora-
tion of the rights, is assigned primarily to the Colombian Family Wel-
fare. However, there are consensuses that this is a task that, under the 
principle of shared responsibility, the whole state must contribute the 
society and the family. A result of these intentions is the document 
CONPES 362921. 

This year, during the 29th and April 30th, the Ministry of Justice 
held in Bogotá, an international forum entitled “Best Practices in Preven-
tion of Juvenile Delinquency,” as a space for the exchange of successful 
experiences applied from the public administrations with scientific 
knowledge and better does (national, regional and international), organ-
ized with the purpose of making a new design and formulation of a na-
tional policy on the prevention of juvenile crime in Colombia. The im-
portance of this forum is stated in the immediate analysis, facing each 
proposal, its adaptability to the situation in Colombia. It is expected, 
based on the conclusions of this event, the implementation of effective 
public policies in the context of this country. 

In Colombia, there are many private organizations seeking, within 
its corporate purpose, the prevention of juvenile delinquency. Among 
them include: Sowing the Future Foundation, which identifies this as an 
urgent task purpose and operates in some conflictive communities in 
Medellin. 

                                                      
21 COLOMBIAN REPUBLIC. THE NATIONAL PLANNING DEPARTMENT. The 

national Economic and Social Policy. Conpes 3629. Criminal liability for System-
PACU adolescents: adolescent care policy in conflict with the law. Bogotá, 2009. 
(REPÚBLICA DE COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE 
PLANEACIÓN. Consejo Nacional de Política Económica y Social. Documento 
Conpes 3629. Sistema de responsabilidad penal para adolescentes-SRPA: Política 
de atención al adolescente en conflicto con la ley. Bogotá, 2009). 
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7. Please indicate how successful juvenile delinquency policy and 
practice in your country. 

The Colombian system of juvenile criminal responsibility, as just 
stated, is supremely protective, it recognizes values and respects the 
rights of children and adolescents involved in the perpetration of crimes, 
that’s why the treatment that is given to the juvenile offenders may be 
considered appropriate and respectful to their rights and guarantees. 
There remains, however, the problem of its remarkable growth: state 
policies have not been effective and have remained only in terms of good 
intentions. 

The main causes of this kind of crime and their continued growth lie, 
as stated initially, in the, until this moment, un-help able social contradic-
tions. The lack of opportunities for youth, palpable during family difficul-
ties, economic, social, and school violence have contributed to the failure 
of state policies, rising and going to the detriment of society that aims to 
create the foundations for its development in the new generations. 

The solution is in the hands of all and could be achieved through 
proper and conscious application of the principle of shared responsibility 
in which all levels: state, social and family efficiently act towards its abo-
lition. 

8. Please mention any other issue that you would like to address. 

The Law 1008 of 2006 was created in Colombia, by which certain 
powers and procedures were fixed for the implementation of interna-
tional conventions on children and family. 

Other legal provisions that reveal the state's interest in protecting 
children, girls and adolescents, which were created during the past two 
years, are: 

Law 1626 of April 30, 2013 

Through which guarantees free and compulsory vaccination of the 
Colombian population to which it relates, inclusive actions are taken for 
the prevention of cervical cancer and other goals are established. It en-
sures vaccination against Human Papillomavirus, free of charge, to all 
girls from fourth grade and seventh grade of elementary school. 

Law 1622 of April 29, 2013 

This law issues the Statute of Youth Citizenship and other ends. 
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Law 1621 of April 17, 2013 

This law creates rules to support the legal framework that allows or-
ganizations conducting intelligence and counterintelligence activities ful-
fill its constitutional and legal and other objectives. It contains the prohibi-
tion to use minors in intelligence and counterintelligence activities. 

Law 1620 of March 15, 2013 

It starts creating the national system of school life and training for 
the exercise of human rights, sex education and the prevention and miti-
gation of school violence. 

Law 1618 of February 27, 2013. 

This law establishes the arrangements for ensuring the full exercise 
of the rights of people with disabilities. These are the rights of the chil-
dren with disabilities. 

Law 1616 of January 21, 2013 

This law issues mental health law and other objectives. It has a chap-
ter about inclusive care and mental health for children and adolescents. 

Law 1592 of December 3, 2012 

It introduces modifications to Law 975 of 2005, by which objectives 
are created for the reintegration of members of armed groups outside the 
law, which effectively contribute to achieving national peace and other 
intentions for humanitarian agreements. It involves special protection for 
children and adolescents in risk. 

Law 1595 of December 21, 2012 

With this law it’s approved the CONVENTION ON DECENT 
WORK FOR DOMESTIC WORKERS, 2011 (NO. 189), adopted in Ge-
neva, Swiss Confederation, at the 100th session of the International La-
bor Conference on June 16, 2011. It covers the obligation effective aboli-
tion of child labor. 

Law 1604 of December 21, 2012 

This law approved the “CONVENTION ON CLUSTER AMMUNI-
TION” made in Dublin, Republic of Ireland, May the 30th (2008). The 
Children are victims. 

Law 1581 of October 17, 2012 

This law creates general criteria for the protection of personal data. 
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Law 1580 of October 1, 2012 

This law creates the family pension. 

Law 1577 of September 20, 2012 

This law establishes tax incentives and other, in order to take special 
measures for the rehabilitation and social inclusion of young people with 
high social emergency, gang membership and youth violence. 

Law 1554 of 2012 

This law has created rules on the operation and performance of fa-
cilities providing the service of video games and other objectives. 

Law 1532 of 2012 

This law adopts policy actions and regulates the functioning of the 
Families in Action program. 
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1. Ülkeniz çocuklara ilişkin konularda hangi uluslararası 
anlaşmalara taraftır? Ülkeniz Anayasasında çocukların 
korunmasına yönelik özel bir hüküm bulunmakta mıdır? 

Kolombiya, uluslararası ve Amerikan devletleri arası birçok anlaş-
maya taraf olmuş ve bunları iç hukukunda da onaylamıştır. Böylece Ko-
lombiya bu anlaşmaları imzalanmasının altında yatan temel amaçları 
gerçekleştirmeyi ve uluslararası bağlantı noktalarıyla zenginleştirilmiş 
ilkeleri uygulamayı hedeflemektedir. 

Yasama organı bu izleme sürecini yukarıdaki gibi titiz bir biçimde 
düzenlemiştir. Sonuç olarak ulusal hükümet bu sürecin gelişimine ilişkin 
her yıl düzenli bir biçimde detaylı ve doğru bilgi sunmak zorundadır.1 

Ayrıca, siyasi Anayasa, Kongre tarafından onaylanmış insan hakla-
rının tanınmasına ve yüceltilmesine ve buna ek olarak olağanüstü hal-

                                                      
 Avukat, Kolombiya Ulusal Üniversitesinden mezun, ceza infaz kurumu uzmanı, 

Ceza Hukukunda Master, Kriminolog, Hukuk felsefesi alanında diploma (DEA) 
ve İspanya, Zaragoza üniversitesinde insan hakları ve temel özgürlükler doktora 
öğrencisi. Bogota Kolombiya’da ceza hakimi olarak görev yapmaktadır. Disiplin-
ler arası iustitia grubunun direktörü ve öğretmen-araştırmacısıdır. BM İnsan Hak-
ları Yüksek Komiserliğinin eğitmenlere yönelik insan hakları ve uluslararası in-
sancıl hukuk ve Savcılık için cezai soruşturma ve adli tıp okul çalışmalarında gö-
rev almıştır. Arjantin, Kolombiya, Küba, ABD ve Meksika’da düzenlenen ulusla-
rarası kongrelerde misafir araştırmacı olmuştur. Ulusal ve uluslararası hakemli 
pek çok dergide makaleleri yayımlanmıştır. raul.santacruz.unizar@gmail.com 

 Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
1 KOLOMBİYA MECLİSİ. 124 Sayılı Kanun / 1998. 
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lerde sınırlanmasına ilişkin anlaşma ve sözleşmelerin iç hukukta üstün 
olacağını düzenlemektedir2. 

Aşağıdaki sayılan ve yürürlükte olan anlaşmalar çocuklarla ilgili 
meselelere ilişkindir: 

1.3. Uluslararası Anlaşmalar 

1.3.1. Çocukların Silahlı Çatışmalarda Yer Almalarına İlişkin Kon-
vansiyonun İhtiyari Protokolü, New York'ta kabul edilmiştir, 25 Mayıs 
2000. (833 sayılı Kanun/ 2003). 

1.3.2. Uluslararası Organize Suçlara Karşı BM Sözleşmesi, BM Ge-
nel Kurulu tarafından kabul edilmiştir, 15 Kasım 2000. (800 Sayılı Ka-
nun/ 2003). 

1.3.3. Özellikle Çocuk ve Kadın olmak üzere İnsan Ticaretini Önleme, 
Bastırma ve Yaptırım Uygulamaya ilişkin BM Protokolü, BM Genel Kurulu 
tarafından kabul edilmiştir, 15 Kasım 2000. (800 Sayılı Kanun/ 2003). 

1.3.4. Çocuk satıcılığı, Çocuk Fahişeliği ve Çocukların Pornografide 
Kullanılmasına ilişkin Çocuk Haklarına dair Konvansiyonun İhtiyari 
Protokolü, New York, 25 Mayıs 2000. (765 Sayılı Kanun/ 2003) 

1.3.5. En Kötü Yöntemlerle Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Bu 
Eylemlerin Durdurulması için Acil Önlemlere dair 182 Anlaşması. İş 
Genel Konferansının 87. Birleşiminde kabul edilmiştir, 17 Haziran 1999. 
(704 Sayılı Kanun / 2001.) 

1.3.6. Çocuk Hakları Sözleşmesi. BM Genel kurulu tarafından 20 
Kasım 1989’da kabul edilmiştir. (12 Sayılı Kanun/ 1991) 

1.4. Bölgesel Anlaşmalar 

1.4.1. 4. Milletlerarası Özel Hukuk İnter-Amerikan İhtisas Konfe-
ransında imzalanan Çocukların Uluslararası Dönüşlerine ilişkin İnter- 
Amerikan Sözleşmesi, 15 Haziran 1989. (880 Sayılı Kanun/ 2004) 

1.4.2. Ergin Olmayan Kişilerin Uluslararası Dolaşımına İlişkin 
İnter- Amerikan Sözleşmesi. 18 Mart 1994’te Meksiko City’de akdedil-
miştir. (470 Sayılı Kanun/ 1998.) 

1.4.3. Bakım Yükümlülüklerine İlişkin İnter- Amerikan Sözleşmesi. 
24 Mayıs 1984’te Montevido, Uruguay’da akdedilmiştir. (449 Sayılı Ka-
nun/ 1998.) 
                                                      
2 KOLOMBİYA SİYASİ ANAYASASI, Madde 94. 
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1.4.4. Ergin Olmayanların Evlat Edinilmesine İlişkin Kanunlar İhti-
lafı Hakkında İnter-Amerikan Sözleşmesi. 24 Mayıs 1984’te La Paz, Bo-
livya’da akdedilmiştir. (47 Sayılı Kanun/ 1987) 

Kolombiya Siyasi Anayasasında3 çocukların ve gençlerin korunma-
sına yönelik pek çok hüküm bulunmaktadır. 

13. Madde 

Bütün insanlar özgür doğarlar ve kanun önünde eşittirler, ve onlar kanun 
önünde yetkililer tarafından eşit koruma ve muamele görürler ve cinsiyet, ırk, 
uyrukluk veya soy, dil, siyasi veya felsefi herhangi bir nedene bağlı ayrımcılığa 
tabi olmaksızın aynı haklar, özgürlükler ve imkanlara tabi olacaklardır. 

Devlet eşitliği gerçek ve etkin hale getirecek şartları sağlayacak ve ayrımcı-
lığa uğramış ve marjinal grupların lehine tedbirler alacaktır. Devlet özellikle 
ekonomik, fiziksel yahut zihinsel durumları zayıf olanları korur ve bu kişilere 
yönelik işlenen herhangi bir tacizi veya bir kötü muameleyi cezalandırır. 

Madde 44: 

Bu sayılanlar çocukların temel haklarıdır: yaşam, fiziksel bütünlük, sağ-
lık ve sosyal güvenlik, dengeli bir beslenme, isim ve uyrukluk, bir aileye 
sahip olma ve onlardan ayrılmama, ilgi ve sevgi, eğitim ve kültür, dinlenme 
ve fikirlerin özgür biçimde ifade edilmesi. Çocuklar her türlü terk edilme, 
fiziksel veya manevi şiddet, kaçırılma, cinsel taciz, emek sömürüsü ve tehli-
keli işe karşı korunacaklardır. Ayrıca Anayasada, yasalarda ve Kolombiya 
tarafından kabul edilmiş uluslararası anlaşmalarda düzenlenen diğer haklar-
dan da yararlanırlar. 

Aile, toplum ve Devletin çocukların uyumlu ve bütüncül biçimde gelişim-
lerini desteklemek ve haklarının tam olarak kullanmalarını sağlamak için çocuk-
ları desteklemek ve korumak yükümlülüğü altındadır. Herkes yetkili otoriteden 
suçluların cezalandırılmasını talep edebilir. Çocuk hakları diğerlerinin haklarına 
göre önceliklidir. 

Madde 45: 

Gençler de aynı koruma ve kapsamlı eğitim hakkına sahiptir. Devlet ve top-
lum gençlerin, koruma, eğitim ve gelişim yıllarından sorumlu olan kamu ve özel 
kurumlara aktif katılımını sağlayacaktırlar. 

                                                      
3 KOLOMBİYA SİYASİ ANAYASASI, 116 sayılı “Gaceta Constitucional” da yayım-

lanmıştır, 20 Haziran 1991.  
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Madde 50: 

Bir yaşından küçük olan ve herhangi bir korumaya yahut sosyal tabi olma-
yan bütün çocuklar tüm devlet sağlık kurumlarından ücretsiz bakım hakkına 
sahip olacaklardır. Bu husus kanunla düzenlenecektir. 

Article 67: 

Eğitim bireyin hakkıdır ve sosyal fonksiyonu olan bir kamu hizmetidir. Bu 
bilgi, bilim, teknoloji ve diğer mülki ve kültürel değerlere erişimi gerektirir. Eği-
tim, insan hakları, barış ve demokrasiye saygı için ve çalışma ve dinlenme 
anlamıunda da kültürel, bilimsel, teknolojik ve çevresel korumayı geliştirme 
amacıyla yeni bir Kolombiyalı farkındalığı inşa edecektir. 

Devlet, toplum ve aile beş yaş ila onbeş yaş arası zorunlu olan ve en azın-
dan bir yılı okul öncesi ve dokuz yılı temel eğitim olan eğitimden sorumludurlar. 
Eğitim, Devlet kurumlarında kişilerin karşılayıp karşılayamayacaklarına bakıl-
maksızın ücretsizdir. 

Eğitimin, kalitesini sağlamak, amacını gerçekleştirmek ve öğrencilere en iyi 
ahlaki hazırlığı, entellektüel ve fiziksel sağlığı sağlamak, yeterli bir hizmetin 
sağlanması ve çocukların eğitime ulaşmak kadar sistem içinde kalmalarını da 
sağlamak için gerekli şartları garanti altına alma amacını gerçekleştirmek için 
nihai soruşturma ve denetimi sağlamak devletin görevidir. 

Ulusal eğitim hizmetlerinin yönetimi, finansmanı ve idaresinde yer alan mer-
kezi ve bölgesel otoriteler Anayasa ve kanunlar ile öngörülen koşullara tabidirler. 

2. Ülkenizde kim “çocuklar” olarak kabul edilmektedir? Genel 
nüfus oranı ve genel nüfusa oranla çocuk nüfusu oranı 
nedir? 

Kolombiya’nın taraf ülke olarak imzaladığı Çocuk Hakları Sözleş-
mesi’nin 1. maddesini göz önünde bulundurarak, bu ülkede 18 yaşından 
küçük her kişi çocuk olarak kabul edilir. 

Bu beyana uygun olarak, Kolombiya Anayasası 98. maddesinde va-
tandaşlığın 18 yaştan itibaren başladığını daha önce mümkün olmadığını 
belirtmektedir. 

Çocuklar ve Gençler Hakkında Kanunun4 3. maddesi de çocukları 
yaşlarına göre iki kategoriye ayırmaktadır: 0 ve 12 yaş arası çocuklar ve 
12 ila 18 yaş arası gençler. 
                                                      
4 1098 sayılı Kanun/ 2006. 
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20055 nüfus sayımı verilerine göre DANE (Ulusal İstatistik Depart-
manı) tarafından Kolombiya nüfusu aşağıdaki şekilde tahmin edilmek-
tedir: 

Ülkenin genel nüfusu:6 

• 2005 Nüfus Sayımı: 42,888,592 kişi 

• 2015 Tahmini: 48,202,617 kişi 

Çocuk Nüfusu:7 

2005 2015 

• 14 Yaş Altı Çocuklar: 12,418,968 11,997,476 

• 14 ve 18 Yaş Arası Çocuklar: 4,259,072 4,336,621 

• Toplam: 16,678,040 16,334,097 

3. Ülkenizde çocuk suçluluğunun nedenleri ve oranı nedir? 
(Mümkünse bu konuda istatistiksel veriler sağlayın) 

Kolombiya’da çocuk suçluluğunun pek çok sayıda ve farklı sebeple-
ri 4 temel grupta tasnif edilebilir: 

• Aile 

Değerler konusunda eğitimi sınırlayan ve ebeveynlerin örnek alın-
ması suretiyle kişiliğin oluşumu sürecini durduran pek çok ailedeki ayrı-
lıklar ve istikrarsızlıklar bu suçun başlıca nedenlerinden biridir. Çocuk 
suçlular yüksek oranda bir baba figüründen yoksun olan ve pekçok eko-
nomik problemle karşılaşmış işlevsiz ailelerden gelmektedirler. 

• Sosyal ve Ekonomik 

Çocuklar nüfusun çok büyük bir oranını etkileyen fakirlik ve imkan-
larını kısıtlayan işsizlik gibi özel durumlarla karşı karşıya kalmakta ve 
bu durum sonuçta onları özellikle hukuken korunan ekonomik değerlere 
saldırı gibi suçları işlemeye itmektedir. 

Bu gençlerin pek çoğu fiziksel ve psikolojik olarak ihtiyaç duyduk-
ları en temel ihtiyaçlara dahi ulaşamamaktadırlar. Eğitim, barınma ve 
beslenmeye ulaşmak için ciddi problemlerle karşılaşmaktadırlar. 
                                                      
5 ULUSAL İSTATİSTİK İDARİ DEPARTMANI. (DANE) 2005’ten 2020’ye Ulusal ve 

Bölgesel Nüfus Öngörüleri. Postcensal Çalışmalar 7. Bogota: Dane, Mart 2010, s. 50. 
6 Ibid., s. 76 
7 Ibíd., s. 75. 
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• Okul 

Eğitimsizlik hiç şüphe yok ki bu tip suçların en temel nedenlerinden 
biridir. Her ne kadar okulu bırakmak ekonomik ve sosyal şartların bir 
sonucu olsa da aynı zamanda motivasyon eksikliğinin ve iyi bir eğitim 
almak suretiyle makul bir ilerlemeye yönelik beklentilerin olmadığının 
da bir göstergesi. 

• Ülkedeki Şiddet 

Bütün kurumlar düzeyinde şiddet, bu tip suçların etkin bir nedeni-
dir. Sabıkalı suçlular tarafından işlenen suçlara ek olarak Kolombiya’da 
mağdurları çocuklar olan ve çoğunlukla çocuk askerler olarak göreve 
alınmış olan bir iç silahlı çatışma da süregelmektedir. 

Kolombiya’da Çocuk Suçları Oranı 

Aile, Çocuklar ve Gençlerin Korunması Delegasyonu eski vekili Dr. 
Aroldo Quiroz Monsalvo tarafından ülkede gerçekleştirilen bir bilimsel 
araştırmada aşağıdaki sonuçlar sunulmuştur: 

“...Devlet çocukları ve gençleri suç işlemekten veya şiddet eylemle-
rine karışmaktan alıkoyamamıştır, bu nedenle olgu gün geçtikte artma 
eğilimi göstermekte ve 70-80-90’lı yıllarda Ulusal Polis birimi tarafından 
yakalanan çocuk/ genç oranı % 5.9’dan 2005- 2007 arası dönemde % 
16’ya çıkarak % 150 artış göstermiştir. Bu da hem 1991 ve 2010 yıllarında 
kabul edilen 2 Conpes ile kamu politikalarının çocuklar için düzenlenme-
sinin hem de Yürürlükte olan Çocuklar ve Gençler hakkında Kanun’un 
yürürlüğe girmesinden önce ceza sisteminde gençler için yapılan reform-
ların genç suçluluğunu engelleyemediği ya da azaltamadığını düşün-
meme neden olmaktadır. 

Bu durum son 30 yılda yasaları çiğneyen gençlerin endişe verici 
oranıyla da doğrulanmaktadır. 1985 yılında 7-18 yaş arası her 100,000 
çocukta tutuklama oranı % 56.5 iken 1989’da oran % 46.3’e düşmüş, 1991 
de tekrar yükselerek % 174.1 olmuş ve ancak 1993 te ancak % 91.9’a geri-
lemiştir. En kritik durum son on yılın başında görülmüş ve 2002 yılında 
% 441.6, 2005’te % 1032.8, 2006’da % 1017.3, 2007 sonlarında % 767.3 ora-
nında çocuk tutuklanmıştır. Oranlar son yıllarda değişmemiş ve Devlet 
“üzerinde çalışılmış” reformlarla dahi oranı düşürmeyi başaramamıştır. 

Bu göstermektedir ki 1985’te suç işleyen bir çocuk günde ortalama 
5.26 suç işlerken 1991’de ortalama 16.29’a yükselmiş ve 1999’da 18.25’e 
ve bu yüzyılın başında 2002’de 48.43’e tırmanmış, 2004’te 82.76 ve 
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2006’da 117.99 suç oranına ulaşmıştır. Sonuç olarak dosyalar bir çocuğun 
her saat ortalama 5 suç işlediğini göstermektedir ve bu son derece rahat-
sız edici ve üzücü bir durumdur. Kolombiya Aile Sosyal Yardımlaşma 
Enstitüsünün mevcut politikası ve sistemi dahi çocuk suçluluğunu ön-
lemeyi garanti edememektedir. 

Sayılan nedenlerle devlet bombayı, kendini oluşturan fenomenleri, 
fakirlik, eğitime erişim, aile içi şiddet, etkisiz adalet ve ICBF8 (Kolombiya 
Aile Sosyal Yardımlaşma Enstitüsünün) etkisiz hale getirmeyi amaçlayan 
güçlü politikalar benimsemelidir 

4. Ülkenizde çocuklar Cezai sorumluluğa tabi tutulabilmekte 
midir? Eğer öyleyse, cezai sorumluluk yaşı nedir? Genç 
suçluların cezai sorumluluğunu belirlemekte kullanılan 
diğer kriterler nelerdir ve hangi yaş uygulamayı 
sınırlamaktadır? Ülkenizde Çocuk Koruma Kanunu gibi 
çocuk suçlulara yönelik özel bir kanun veya yönetmelik 
bulunmakta mıdır? 

Ülkenizde uzman polis memurları ve savcılar gibi çocuk suçlulara 
yönelik özel soruşturma makamları bulunmakta mıdır? Çocuklar 
aleyhine davalar hangi tip mahkemeler önünde görülmektedir? Bu 
mahkemelerin öze yargılama rejimleri ne şekildedir? Bu mahkemele-
rin başkaca özellikleri nelerdir? Mahkûm edilmiş çocuklar aleyhine 
hangi yaptırımlar uygulanabilir? Yaptırımların uygulanmasında so-
rumlu kurumların özellikleri nelerdir? İcra metotları nelerdir? 

Gençlere yönelik olarak hem özel hukuk hem de ceza hukuku ala-
nındaki her konuyu düzenleyen Çocuklar ve Gençler Hakkında Kanun9, 
suçlara ilişkin hukuki sorumluluğun 14 yaş ve 18 yaş arası çocuklar ba-
kımından uygulanabilir olduğunu10 ve 14 yaş altı çocukların cezai so-

                                                      
8 QUIROZ MONSALVO, Aroldo. ¿Qué está pasando con la responsabilidad penal 

juvenil? In: La voz del derecho. Los menores y su responsabilidad penal. [On line] 
http://www.elementosdejuicio.com.co/index.php?option=com_content&view=arti
cle&id=1401:los-menores-y-su-responsabilidad-penal&catid=47:columnista-
1&Itemid=285 (Consultada el 14/04/13). 

9 Çocuklar ve Gençler Hakkında Kanun, 1098 sayılı kanun / 2006, 8 Kasım 2006’ta 
çıkarıldı ve 6 ay sonra yürürlüğe girdi. Gençler için cezai sorumluluk sistemiyle 
ilgili olarak 1 Ocak 2007’den 31 Aralık 2009’a kadar uygulandı.  

10 Ibíd., m. 139. 
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rumluluğunun bulunmadığını11 hükme bağlamaktadır. Aynı zamanda 
zihinsel yahut psikolojik bir engeli olan kişilerin de hukuk tarafından 
korunacağı ve cezalandırılmayacağı da belirtilmelidir. 

Gençlerin cezai sorumluluklarının belirlenmesine ilişkin usul ya-
nında çocukların suçun bir parçası olması ya da gençlerin suçun mağdu-
ru olması halindeki prosedür de Çocuklar ve Gençler Hakkında Kanun-
da hükme bağlanmıştır. 

Gençlerin Cezai Sorumluluklarına12 İlişkin Sistemle ilgili olarak “su-
çun işlendiği zamanda (14) ondört ile (18) onsekiz yaşları arasında olan kişilerce 
işlenmiş suçlar için oluşturulmuş prensipler, kurallar, prosedürler, özel yargı 
otoriteleri ve devlet tarafından yönetilen idari organizasyonlar veya soruşturma 
ve kovuşturma evrelerinde yer alan” şeklindeki düzenlemeden izlenecek 
prosedürün pedagojik altyapıda, özel ve yetişkinlere yönelik sistemden 
farklı ve Uluslararası İnsan Hakları Hukuku Belgeleri ve Anayasanın 
ilkeleri ile uyumlu olması gerektiği anlaşılmaktadır. 

Bu sistemde izlenecek prosedür Sözlü Suçlayıcı Ceza Sistemi13 ola-
rak adlandırılan ve gencin tüm süreçle ilgisini dikkate alan bir kovuş-
turmaya karşılık gelmektedir. Bu süreç bir cezai soruşturma gibidir, ço-
cuk ve genç suçlarından sorumlu birim genellikle insan hakları ve çocuk 
hakları uzmanı olan polislerdir, tüm süreç ergen haklarının tüm yargı-
lama boyunca dikkate alınıp alınmadığını kontrol etmekten sorumlu 
olan bir aile avukatı gözetimindedir. Tüm süreç gizlidir ve duruşmalar 
genellikle kamuya kapalıdır. 

Ancak, ergenler için cezai sorumluluk sisteminin uygulanması kadar 
süreç ve uygulanan işlem ve yaptırımların yürürlüğe konulması da Kolom-
biya Aile Sosyal Yardımlaşma Enstitüsü (Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar ICBF) tarafından Siyasi Anayasa ve sözleşmeler ve devlet tarafın-
dan izleme süreçleriyle uluslararası anlaşmalar uyarınca hazırlanmış yöner-
geyi izlemek zorunda olan özel yetkililerin sorumluluğundadır. 

Bu sistem hiç şüphesiz suç işleyen gençlerin hukuk önünde adil bir 
yargılamaya tabi tutulmalarını ve masumiyet karinesi, suçlamalardan 

                                                      
11 Ibíd., madde 142 ve 143. 
12 Ibíd., madde 139 et seq. 
13 Bu prosedür, büyüklerin işkence görmesi hakkında, Anglo- Saxon ülkelerinde 

kullanılan sisteme benzerdir 2004 tarihli ve 906 sayılı kanun ile bu ülkeye getiril-
miştir. 
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haberdar olma, savunma hakkı, avukat tutma hakkı, veli veya vasilerin 
bulunması hakkı, sessiz kalma hakkı, tanıklarla yüzleşme ve onlara soru 
sorabilme hakkı ve bir üst merciye temyiz hakkı gibi temel usuli güven-
celerden yararlanmalarını garanti altına almak için düzenlenmiştir. 

Eğer çocuklar avukata sahip değilse, Ombudsmanlık Ofisi Siste-
minden bir kamu avukatı görevlendirilecek ve her halde avukatsız bir 
yargılama yapılmayacaktır. 

Şunun önemle altını çizmek gerekir ki Yerli topluluklara mensup 
olan gençler, ilgili cezanın onura aykırı bir ceza olmaması şartıyla, kendi 
topluluklarına özgü kurallar ve usuller- Anayasanın 246. maddesiyle 
kabul edilen özel yerli yasası- uyarınca yargılanacaklardır. 

Mahkûmiyet süresiyle ilgili olarak, sürenin sadece pedagojik for-
masyona uygun olan ve Ulusal Aile Sosyal Yardımlaşması’nın program-
larına göre belirlenmiş özel bakım tesislerinde ve her zaman yetişkinler-
den ayrı olarak geçirilmesi gerekmektedir. Bunun mümkün olmadığı 
durumlarda yargı mensupları ev hapsi vermelidirler. 

Gençlere yönelik cezai sorumluluk sistemi aşağıdaki gibi şekillendi-
rilmiştir: 

11. Ceza Mahkemesince, gençlerin sözde fail olarak veya sanık olarak yer 
aldığı araştırmanın yönünü tayin edilmesiyle ilgilenmek üzere atanmış savcılar 

12. Ailelerinden kaçan gençlerden ve hukuk tarafından kendilerine tanım-
lanan prosedürler ve yargısal fonksiyonlardan sorumlu olan Gençlere Yönelik 
Ceza Mahkemeleri 

13. Aynı mahkemelerde ergenler için Ceza İşleri Kurulunu şekillendiren 
Yargı Bölgesinden Mahkemelerin ikinci davayı görecek Aile ve Ceza Odaları 

14. Özel temyiz sürecinin görüldüğü ve gözden geçirme taleplerinin yapıl-
dığı Üst Mahkeme, Yargıtay Ceza Dairesi. 

15. Yetkili savcı için görevlendirilmiş Adli Kolluk ve teknik uzmanlar, 
kontrolsüz genç ve aileler için ceza hakimleri. 

16. Ulusal Polis ve Yargısal otoritelerin ve sistemin unsurlarının eylemle-
rini destekleyecek uzmanlaşmış ekip. 

17. Çocuk yahut gencin temsil edilemediği durumlarda süreçte hukuki sa-
vunmayı devralmak üzere Ulusal Kamu Savunma Avukatı. 

18. Kişilerin haklarının sağlanmasının temini yahut eski hale döndürülmesi 
amacıyla tedbir alınması için adım atılmasının gerekli olduğu durumlarda Ko-
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lombiya Aile Sosyal Yardım Enstitüsü Aile Gözetimi ve Aile Temsilcisi veya 
polis müfettişi 

19. Bu kitapta sağlanan eğitimsel tedbirlerin uygulanması için teknik yö-
nergelere yardım eden Kolombiya Aile Sosyal Yardım Enstitüsü 

20. Ulusal Aile Sosyal Yardım Sisteminin parçası olan diğer kurumlar.14 

Çocuklar ve Gençler hakkında Kanundan alıntılanan bir önceki bö-
lümde özet olarak kanunla bağlantılı yetkilileri ve kuruluşlar anlatılmıştır, 
şu hususun altı önemle çizilmelidir ki Gençler için Cezai İşler Kurulları (1) 
Ceza Adalet Mahkemesi hakimi ve (2) Aile Mahkemesi hakimi ya da al-
ternatif olarak (2) Yüksek Mahkeme Hukuk Hakiminden oluşmaktadır. 

Gençlere Uygulanacak Yaptırımlar 15: 

• Uyarı 

Yargısal otorite tarafından gencin suçun sonuçları ve hasarın onarılması-
nın temini için gerekenler hakkında uyarılmasıdır. 

Her durumda gençler Kamu Bakanlığı Enstitüsü tarafından düzenlenen 
insan hakları ve vatandaşlık konulu eğitim kurslarına katılmak zorundadırlar. 

• Davranış Kuralları Konulması 

Yargısal makamlar tarafından gençlerin hayatlarını yoluna koymaları ve 
eğitilmelerinin sağlanması için sorumluluklar ve yasaklamalar belirlenmesidir. 
Bu ceza iki yıldan daha uzun olamaz. 

• Kamu Hizmeti Yükümlülüğü 

Gencin eğitim sürecini etkilemeyecek biçimde, tercihen hafta sonları veya 
tatil günlerinde ya da diğer günlerde haftada azami sekiz saat olmak üzere, gün-
lük bir rutin içerisinde ücretsiz olarak bir süre için (6 aydan fazla olmamak 
kaydıyla) umumi menfaate yönelik işler yapmasıdır. 

• Erteleme veya Şartlı Tahliye 

Hukuki otoriteler tarafından gence zorunlu gözetim eşliğinde ve özel bakım 
programı rehberliğinde verilen bir özgürlük seçeneğidir. Bu tedbir iki yılı geçemez. 

• Kapalı olmayan bir tesiste devamlı kalma 

Genci okul- dışı saatlerde ve hafta sonu katılmak zorunda olduğu özel bir 
bakım programına bağlamak içindir. Bu ceza üç yılı geçemez. 

                                                      
14 1098 sayılı kanun / 2006, madde 163. 
15 Cfr. Ibíd., madde 177 ve seq. 
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• Özel Bakım Merkezinde Tutulma 

Bu 16 yaş üstü ve 18 yaş altı olan, Ceza kanununda en az ceza ile cezalan-
dırılmış bir suçu işleyen yahut hapishanede 6 yılını doldurmuş bulunan gençle-
re uygulanır. 

Bu vakalarda aşağıdaki paragraflarda anlatılan haller dışında özel bakım 
merkezinde tutulma (1) bir yıldan beş (5) yıla kadardır. 

Özel bakım merkezlerinde tutulma ondört(14) yaşından büyük ve onsekiz 
(18) yaşından küçük olan adam öldürme, adam kaçırma, gasp ve özgürlüğe, 
vücut bütünlüğe ve cinsel gelişime karşı her türlü ağırlaştırılmış suçlardan 
suçlu bulunan gençlere uygulanır. 

Bu hallerde özel bakım merkezlerinde tutulma iki (2) yıldan sekiz (8) yıla 
kadar hakimin belirleyeceği süre boyunca ve herhangi bir indirime gidilmeksizin 
uygulanır. 

Gencin çocukların suç işlemek amacıyla yahut yasal olmayan işe alma ne-
deniyle alıkonması suçunun mağduru olduğu hallerde hapis cezası uygulanmaz. 

Bakım merkezinde tutulma cezasının bir bölümü hakimin bu yöndeki kara-
rı uyarınca bu kanunun 177. maddesinde düzenlenen başka herhangi bir ceza ile 
değiştirilebilir. Bunun yerine getirilememesi halinde esasen uygulanması gere-
ken hapis cezasına alternatif bir yaptırımın yahut prosedürün uygulanmasıyla 
sonuçlanabilir. Her halükarda, yeni ceza esasen planlanan hapis cezasının süre-
sinden daha uzun olamaz. 

Eğer tutuklama cezası etkili olmuşsa 18 yaşa kadar olan gençler işbu ka-
nunda yaptırım olarak belirlenmiş rehabilitasyon, eğitim yahut korunmaya 
ilişkin düzenlemeler uyarınca kalan cezalarını Özel Bakım Merkezlerinde yerine 
getirmeye devam ederler. 

Özel Bakım Merkezleri 18 yaş altında olan ve bu yaştan büyük olmakla bir-
likte yaptırıma devam etmek zorunda olan gençler arasında özel ve farklılaştı-
rılmış bir eğitim sağlar. Bu bakım Merkez içerisinde fiziksel ayırım yanında 
Anayasa, Sözleşmeler ve özellikle Çocuk Hakları Sözleşmesi olmak üzere Kolom-
biya tarafından imzalanmış Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmelerinde belir-
lenmiş diğer teminatları içerir. 

Bu cezaların uygulanması hükmü veren hakim tarafından kontrol 
edilir, koruyucu, eğitime yönelik yahut rehabilite amaçlı olan bu cezalar, 
uzmanlar ve ailelerin desteği ile uygulanmalıdırlar. Bu cezaların belir-
lenmesinde dikkate alınacak hususlar şu şekildedir: olayların niteliği ve 
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ciddiyeti, toplumun ve gencin gereksinimleri, gencin yaşı, genç tarafın-
dan kendisine yönelik suçlamaların kabul edilmesi, hakim ile yapılan 
anlaşmaya ilişkin sözlerin tutulmaması, yaptırımların ihlali. Son husus 
merkezde tutulma şeklindeki yaptırımın sona erdirilmesine neden olma 
olası etkisini de içerir. 

Yargılamada, tarafların argümanlarının bitmesinden sonra, hakim 
koruyucu tedbirlerin uygulanmasına ihtimal olup olmadığını açıklar, 
Böylece aile avukatının katılarak ailenin ve gencin ekonomik, sosyal, 
psikolojik ve kültürel durumu ve konuya ilişkin diğer hususlar hakkında 
hazırladığı bir raporu sunacağı bir duruşma tarihi tespit edilir. Bu süreç-
lerden sonra hakim bir cezaya hükmedecektir. 

Çocuklar ve Gençler Hakkında Kanunda düzenlenen kurallara uy-
gun olarak soruşturma, gözden geçirme ve kontrol prosedürlerinin ka-
mu politikası uyarınca gerçekleştirilmesi Başsavcılık Makamı, Cumhuri-
yet Genel Saymanı, Ombudsman, Bölgesel ve Yerel Temsilciler, soruş-
turmayı gözlemleyen kurumlar ve ortak sorumluluk ilkesinin16 gelişti-
rilmesi için görev yapan sivil toplum kuruluşları eliyle sağlanmaktadır. 

                                                      
16 1098 Sayılı Kanun/ 2006. Madde 10: ORTAK SORUMLULUK. Bu kanunun amaç-

larına uygun olarak, ortak sorumluluk terimi, gençlerin ve çocukların haklarını 
kullanmalarını temin etmek için gerekli eylemlerin yapılması konusunda konuya 
ilişkin aktörlerin elbirliği yapmasını ifade eder. Aile, toplum ve devlet bunlarla 
ilgilenilmesi, bakılması ve korunmasından sorumludurlar.  

 Ortak sorumluluk ve yarışma tüm sektörler ve kuruluşlar arasında kurulan ilişki-
lere uygulanır. 

 Bununla birlikte, özel veya kamu kuruluşları sosyal hizmet sağlamakla yüküm-
lüdürler ve Gençlerin yahut çocukların temel haklarının sağlanmasını gerektiren 
sorumluluklardan kaçınmak için sorumluluk prensibine dayanamazlar. 
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5. Cezai olarak sorumlu olmayan çocukların (yaşları nedeniyle) 
suç işlemesi halinde hala uygulanabilecek olan (rehabilite 
edici, eğitimsel yahut buna benzer) herhangi başka bir 
tedbir bulunmakta mıdır? Eğer varsa bu tedbirler nelerdir? 
Bu tedbirleri uygulayan yetkili kimdir ve hangi şartlar 
altında uygulanabilmektedir? Bu tedbirlerin uygulanması 
için özel rehabilitasyon merkezleri bulunmakta mıdır? 
Ayrıca bu önlemlerin uygulandığı kurumların fiziksel ve idari 
şartlarını ve uygulama ile ilgili olarak Devlet ve Sivil Toplum 
Kuruluşları arasında herhangi bir işbirliği içinde bulunup 
bulunmadığını açıklayınız. 

Daha önce yukarıda belirtildiği gibi, ondört (14) yaş altındaki kişiler 
yargılanmaz yahut cezai olarak sorumlu tutulmazlar; ebeveynlerin yahut 
yasal temsilcilerin sorumlulukları unutulmaksızın, bir suç işlemiş olması 
nedeniyle özgürlüklerinden de mahrum edilemezler. Bu kişilerden biri-
nin bir suç işlemesi durumunda derhal haklarını kullandırmak üzere 
yetkili otoritelere götürülmek üzere çocuklar ve gençlerle ilgilenen özel 
polis birimiyle derhal görüştürülmelidir. Olası suçun şartlarına ilişkin 
bilgilerin toplanmasından ve kimlik saptamasından polis sorumludur. 
Aynı prosedür ondört (14) yaşından büyük ve onsekiz (18) yaşından 
küçük olan zihinsel yahut psikolojik engelliler, ilgili bir güvenlik eyle-
miyle karşılaşacaklar için de uygulanacaktır. 

Ondört (14) yaşından küçük olan ve suç işlemiş bir çocuğa hakları-
nın garanti altında olduğunu doğrulamak ve rehabilite olmalarını sağ-
lamak için idari prosedürler uygulanacaktır, bu prosedürler mutlaka 
üyeleri çocuk ve gençlerin savunma hakkı ve doğal kanun yolu gibi her 
türlü korumadan yararlanmasını sağlamakla yükümlü olan Ulusal Aile 
Sosyal Yardım Sistemi17 bünyesindeki eğitim ve koruma ile bağlantılı 
olmalıdır. Bu çocukları korunması ve rahabilite edilmesine ilişkin özel 
programların teknik yönergelerinin hazırlanmasından Kolombiya Aile 
Sosyal Yardım Enstitüsü sorumludur. (ICBF) 18. 

                                                      
17 “Belediyeler, bölgeler ve ulusal topraklar üzerindeki ailelerin ve çocukların yaşam koşulla-

rını iyileştirmek için hukuken yetkilendirilmiş kamu,özel, sosyal ve toplumsal olarak hep 
birlikte çalışılması INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR. ABC 
del Código de la Infancia y la Adolescencia. Bogotá: National Printing. 2007, s. 15. 

18 1098 sayılı Kanun/ 2006. Madde 142 ve 143. 
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Haklarını Garanti Altına Almak için yapılan Tahkik Eylemleri19: 
 Fiziksel ve Psikolojik Durum 
 Beslenme Durumu ve Aşıları 
 Resmi Doğum Belgesi 
 Aile Kökeninin yeri 
 Aile çevresinin araştırılması ve haklarının korunmasına ilişkin 

hem risklerin hem de koruyucu önlemlerin tanımlanması 
 Sağlık ve Sosyal Güvenlik Sisteminin Gerektirdikleri 
 Eğitim Sisteminin Gerektirdikleri 
Bunlar da Çocukların Haklarının İyileştirilmesi için yapılan işlem-

lerdir20: 
 Savcılar tarafından verilen kurslara katılmak zorunda olan ebe-

veynlere veya vasilere uyarıda bulunulması. 
 Haklarının tehlike altında olduğu yahut ihlal edildiği bir durum 

olması halinde çocuk veya gencin derhal yerinin değiştirilmesi ve daha 
sonra haklarının iyileştirilmesi için özel bir bakım programına yerleşti-
rilmesi. 

 Derhal Bir aile ortamına yerleştirilmesi 
 İlk aşamada evlerin uygun olmadığı hallerde kriz merkezleri 

oluşturulması. 
 Evlat Edinme 
 Diğer başka kapsamlı korumaların sağlanması. 
 Polis işlemlerinin, idari yahut hukuki muamelelerin başlatılması. 
Hakların Yeniden İyileştirilmesi Konusunda Yetkili Kurumlar: 
 Aile Ombudsmanı aracılığıyla Kolombiya Aile Refahı Enstitüsü 
 Aile Danışmanlığı. 
 Başsavcı, Başsavcılık Ofisi, Ombudsman, Bölge ve Belediye Tem-

silcileri. 
 Ulusal Polis, özellikle Çocuk ve Gençler için Polis. 

                                                      
19 Ibid. Madde 52. 
20 Cfr. INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR. ABC del Código 

de la Infancia y la Adolescencia. Bogotá: National Printing. 2007, s. 7. 1098 sayılı 
Kanun/ 2006 ‘nın 53. maddesi uyarınca.  
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 Belediye düzeyinde Aile Avukatının olmadığı hallerde Aile Ko-
misyonu Üyesi bu fonksiyonları üstlenir. Onun da olmadığı hallerde 
görev Polis müfettişine düşer. 

6. Ülkenizde Çocuk suçluluğu önlemek için bir politika, özel 
bir sistem veya başka bir girişim bulunmakta mıdır? Bu 
bakış açıları ile ilgili olarak bilimin ve Sivil Toplum 
Kuruluşlarının rolü nedir? 

Çocuklar ve Gençler Hakkında Kanuna göre suçun önlenmesini ve 
haklarının yeniden iyileştirilmesini garanti altına almak için çocuk cezai 
sorumluluk sisteminin tasarlanması ve özelliklerinin uygulanması önce-
likle Kolombiya Aile Sosyal Yardımlaşması’nın görevi olarak belirlen-
miştir. Halbuki, Bu görevin, paylaşılan sorumluluk prensibi uyarınca, 
tüm toplumun aileye katkıda bulunması şeklinde bir görev olduğu ko-
nusunda genel bir uzlaşı bulunmaktadır. Bu görüşlerin bir sonucu 
CONPES 3629 belgesidir.21. 

Bu yıl, 29 ve 30 Nisanda Bogotá’da bulunan Adalet Bakanlığı, Ko-
lombiya’da çocuk suçluluğun önlenmesini sağlamak için yeni bir ulusal 
politikanın oluşturulması amacıyla ve bilimsel bilgiye sahip kamusal 
idarelerin yaptığı (ulusal, bölgesel yahut uluslararası) uygulamaların 
karşılıklı değiştirilmesine imkan sağlayan “Çocuk Suçluluğun Önlenme-
sinde En İyi Uygulamalar” konulu uluslararası bir forum düzenlemiştir. 
Bu forumun önemi hemen akabinde tüm bildiriler göz önünde bulundu-
rularak yayımlanan analizde Kolombiya’daki duruma uygulanabilir 
olmasıdır. Bu etkinliğin sonucu olarak, bu ülke şartlarına uygun etkili 
kamusal politikaların uygulanması beklenmektedir. 

Kolombiya’da kuruluş amacı olarak çocuk suçluluğunun önlenmesi 
için çabalayan pek çok özel topluluk da bulunmaktadır. Bunlar arasında: 
Bu görevi acil olarak yerine getirilmesi gereken bir görev olarak tanımla-
                                                      
21 KOLOMBİYA CUMHURİYETİ. ULUSAL PLANLAMA DEPARTMANI. Ulusal Eko-

nomik ve Sosyal Politikası. Conpes 3629. Sistem için Cezai Sorumluluk- PACU Gençle-
ri: Kanunla çelişen Genç Bakım Politikaları. Bogotá, 2009. KOLOMBİYA CUMHURİ-
YETİ. ULUSAL PLANLAMA DEPARTMANI. Ulusal Ekonomik ve Sosyal Politikası. 
Conpes 3629. PACU- Ergenleri için Cezai Sorumluluk Sistemi: Genç Bakım Politikası 
Hukukla Çelişiyor. Bogotá, 2009. (REPÚBLICA DE COLOMBIA. DEPARTAMENTO 
NACIONAL DE PLANEACIÓN. Consejo Nacional de Política Económica y Social. 
Documento Conpes 3629. Sistema de responsabilidad penal para adolescentes-SRPA: 
Política de atención al adolescente en conflicto con la ley. Bogotá, 2009). 
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yan ve Medellin’de çatışan bazı gruplara arabuluculuk yapan Geleceği 
Ekmek Derneği bulunmaktadır. 

7. Ülkenizde çocuk suçluluğu politika ve uygulaması ne kadar 
başarılıdır lütfen belirtiniz. 

Yukarıda da ifade edildiği gibi Kolombiya çocuk cezai sorumluluk 
sistemi, olabildiğince koruyucudur, bir suçun işlenmesine karışmış çocuk 
ve gençlerin haklarına saygı duyar ve değerlerini tanır, bu nedenle çocuk 
suçlulara karşı yapılan muamele uygun ve haklarını garanti altına alan bir 
sistemdir. Ancak suçluluğun ciddi orandaki artışı hala bir problemdir, 
devlet politikaları etkisizdir ve hala iyi niyetten öteye geçememektedir. 

Bu nitelikteki suçun ve suç oranındaki artışın nedenleri daha önce 
de ifade edildiği gibi çözümlenememiş sosyal uyuşmazlıklardan kaynak-
lanmaktadır. Gençler bakımından imkansızlıklar, hissedilebilir aile zor-
lukları, ekonomik, sosyal ve okul şiddeti devlet politikasının başarısız 
olmasına neden olmuştur ve gelişiminin temellerini yeni kuşakta yarat-
mayı hedefleyen toplumun zarar görmesi sonucunu doğurmuştur. 

Çözüm herkesin elindedir ve bu hedefe ortak sorumluluk prensibi-
nin her seviyede: devlet, toplumsal ve aile bazında düzgün ve bilinçli 
olarak uygulanması ile ulaşılabilir. 

8. Eğer ele almak istediğiniz başkaca bir konu varsa lütfen 
belirtiniz. 

2006 tarihli ve 1008 Sayılı Kanun, Kolombiya’ da aile ve çocuklara 
ilişkin uluslararası anlaşmaların uygulanması için gerekli yetkileri ve 
prosedürleri tespit etmek için çıkartılmıştır. 

Son iki yılda yürürlüğe giren ve devletin çocukları, kızları ve gençleri 
koruma konusundaki isteğini gösteren diğer hukuki metinler de şunlardır: 

1626 Sayılı Kanun / 30 Nisan 2013 

Bu kanunla ücretsiz ve zorunlu eğitim garanti altına alınmış, servikal 
kanserin önlenmesi için etkili önlemlerin alınması ve diğer bazı amaçlar 
tespit edilmiştir. Bu kanun ayrıca 4. sınıftan 7. sınıfa kadar tüm kızların üc-
retsiz olarak HPV virüsüne karşı aşılanmasını da garanti altına almaktadır. 

1622 Sayılı Kanun / 29 Nisan 2013 

Bu kanun Gençlerin Vatandaşlığı ve buna bağlı hususları konu 
edinmektedir. 
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1621 Sayılı Kanun / 17 Nisan 2013 

Bu kanun anayasal, yasal yahut başka amaçlarını gerçekleştirmek 
için istihbarat ve karşı istihbarat aktiviteleri gerçekleştiren organizasyon-
lara hukuki çerçeve dahilinde izin verilmesine ilişkin kuralları belirle-
mektedir. Bu ayrıca ergen olmayanların istihbarat ve karşı istihbarat 
aktivitelerinde kullanılması yasağını da içermektedir. 

1620 Sayılı Kanun / 15 Mart 2013 

Bu kanun ulusal okul hayatı sistemini oluşturmakla işe başlar ve in-
san haklarının kullanılması, cinsellik eğitimi ve okulda şiddetin azaltıl-
ması ve önlenmesine ilişkin eğitimler verilmesini düzenler. 

1618 Sayılı Kanun / 27 Şubat 2013. 

Bu kanun engelli insanların tüm haklardan faydalanabilmelerini 
sağlayacak gerekli tüm düzenlemelerin yapılmasını garanti altına alır. 
Bu haklar Engelli çocukların haklarıdır. 

1616 Sayılı Kanun / 21 Ocak 2013 

Bu kanun ruh sağlığı yasasını ve diğer amaçları konu alır. Aynı za-
manda çocuklar ve gençlerin ruh sağlıkları ve kapsamlı bakımları hak-
kında bir bölüm de içerir. 

1592 Sayılı Kanun / 3 Aralık 2012 

Bu kanun 2005 tarihli ve 975 sayılı kanuna ilişkin değişiklikler içerir. 
Böylece hukuk dışı silahlı grup üyelerinin yeniden topluma entegrasyo-
nunu amaçlayan bu kanun ulusal barış ve insancıl hukuk mülahazaları-
na etkin bir biçimde erişmeyi katkıda bulunur. Risk altındaki çocuklar ve 
gençler için özel koruma hükümleri de içermektedir. 

1595 Sayılı Kanun / 21 Aralık 2012 

Bu kanunla 16 Haziran 2011’de İsviçre Konfederasyonu Cenevre’de 
Gerçekleştirilen Uluslararası İş Konferansının 100. Oturumunda kabul 
edilen EV İÇİ İŞÇİLERİNE İLİŞKİN KONVANSİYON (No. 189) kabul 
edilmiştir. Bu kanun çocuk işçiliğinin etkili bir biçimde ortadan kaldırıl-
ması yükümlülüğünü içermektedir. 

1604 Sayılı Kanun / 21 Aralık 2012 

Bu kanun İrlanda Cumhuriyeti Dublin’de 30 Mayıs 2008’de imzala-
nan MİSKET BOMBALARINA İLİŞKİN KONVANSİYONU kabul et-
mektedir. Çocuklar mağdurdurlar. 
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1581 Sayılı Kanun / 17 Ekim 2012 

Bu kanun kişiler verilerin korunması için genel kuralları belirlemek-
tedir. 

1580 Sayılı Kanun / 1 Ekim 2012 

Bu kanun aile emekliliğini düzenlemektedir. 

1577 Sayılı Kanun / 20 Eylül 2012 

Bu kanun genç şiddeti, çete üyeliği gibi ciddi sosyal aciliyeti bulu-
nan gençlerin rehabilitasyonu için gerekli özel tedbirlerin alınması ama-
cıyla oluşturulmuş vergi teşviklerini düzenlemektedir. 

1554 Sayılı Kanun / 2012 

Bu kanun video oyunları ve benzer içerik hizmetleri sağlayan kuru-
luşların işleyişi ve edimleri hakkındaki kuralları düzenlemektedir. 

1532 Sayılı Kanun / 2012 

Bu kanun bir yol haritası çıkarmakta ve Eylemdeki Aileler progra-
mında yer alan ailelerin işleyişini düzenlemektedir 
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Juvenile delinquency and juvenile 
justice in Poland 

Barbara STAŃDO-KAWECKA 

1. General information on the population in Poland 

Poland is a relatively large European country. The whole territory of 
Poland including internal waters and territorial sea amounts to 322,600 
km2 while the land area of the country amounts to 312,000 km2. Accord-
ing to current statistics, Poland’s population during the last decade has 
been relatively stable and oscillated between 38,3 million in 2000 and 
38,5 million in 20111. In comparison with other European Union coun-
tries, Poland is highly homogeneous. In 2011 Polish citizens constituted 
99,8 % of the whole population. The percentage of foreigners having 
non-Polish citizenship amounted to 0,1 %. Stateless persons as well as 
persons with unknown citizenship constituted a very small part of the 
whole population (about 10,8 thousand, what meant 0,03 %)2. A large 
majority of residents (about 87 %) are Roman Catholics3. 

Children according to the Polish family and guardianship law are 
persons under 18 years of age. Only exceptionally a 16 or 17 years old 
woman who married with the consent of the court is treated under the 
civil and family law as an adult person. The proportion of children, this 
is persons under 18 years of age, in the whole population has been di-
minishing in the last years. In 2000 the number of children amounted 
about 9,3 million and in 2011 it dropped to 7,1 million. At the same time, 
the percentage of children in the whole population decreased from 24,4 
% in 2000 to 18,5 % in 2011. As may be seen in Figure 1, the decline in the 
number and percentage of children occurred mainly in age groups from 
7 to 12 years and from 13 to 17 years. 
                                                      
 Jagiellonian University of Krakow 
1 Central Statistical Office 2013, p. 190. 
2 Ibidem, p. 194. 
3 Ibidem, p. 212. 
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Figure 1. Population of children according to age groups in the 
years 2000-2011 

Children according to age categories in the years 2000-2011 (in thous.)
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Source: Central Statistical Office 2013, Statistical Yearbook of the Re-

public of Poland 2012, Warsaw. 

2. Protection of children and families under the Polish law 

2.1. Sources of law 

Under the 1997 Constitution of the Republic of Poland, the sources 
of the Polish law refer two categories: universally binding law and lo-
cally binding law. According to the Article 87 of the Constitution, the 
sources of the universally binding law are: the Constitution, statutes en-
acted by the parliament (ustawa), ratified international agreements as 
well as regulations (rozporządzenia) issued only by those organs that are 
expressly stated in the Constitution. The latter regulations have to be 
issued on the basis of specific authorization contained in the statute and 
in the purpose to implement the statute. 

Ratified international agreements after having been published in the 
Journal of Laws (Dziennik Ustaw) become a part of the domestic legal 
system and may be applied directly, providing that they contain self-
executing norms. Ratification is within the competence of the President 
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of the Republic of Poland. However, some international agreements re-
quire prior consent before ratification and expressed in the statute. 
Among such international agreements requiring prior consent expressed 
in the statute are those concerning fundamental issues, for example 
peace, political or military arrangements, citizens' freedoms, rights and 
responsibilities or membership of international organisations. 

An international agreement ratified with prior consent expressed in 
the statute takes precedence over a statute if the latter is incompatible 
with the agreement. Legislation passed by an international organisation 
is also applied directly and takes precedence in the event of a conflict 
with statutes where this is provided for in the agreement setting up that 
organisation and ratified by Poland (Article 91 of the Constitution). 

2.2. Accession to international agreements related to the 
protection of children 

Poland has been a member of the United Nations since 1945 and it has 
been a party to the UN International Covenant on Civil and Political Rights 
since 1977. However, during the communist period effective mechanisms 
of international protection of human rights were not available for persons 
living in Poland. It was not until 1991 that Poland recognized the compe-
tence of the Human Rights Committee to receive and consider communica-
tions of a State Party that another State Party was not fulfilling its obliga-
tions under the Covenant as well as ratified the first Optional Protocol to 
this Covenant and thus recognized the competence of the Committee to 
receive and consider communications from individuals concerning a viola-
tion by the State Party of any of the rights set forth in the Covenant. In the 
same year, this is in 1991, Poland entered the Council of Europe and two 
years later it ratified the European Human Rights Convention. The UN 
Convention on the Rights of the Child was ratified in 1991. In next years 
two optional protocols to the Convention on the Rights of the Child were 
ratified by Poland, this is the Optional Protocol to the Convention on the 
Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict as 
we as the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on 
the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography. 

The European Convention for the Prevention of Torture was ratified 
by Poland in 1994. As regards the 2007 Council of Europe Convention on 
the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse, 
it has been signed by Poland but not yet ratified. In May 2004, Poland 
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entered the European Union and, as a result, has been bound by Euro-
pean Union legislation. 

2.3. Protection of children and families under the Polish 
Constitution 

According to Article 72 of the 1997 Constitution, Poland shall ensure 
protection of the rights of the child. Everyone shall have the right to de-
mand of organs of public authority that they defend children against 
violence, cruelty, exploitation and actions which undermine their moral 
sense (demoralization). The same Article (section 2) states that a child 
deprived of parental care shall have the right to care and assistance pro-
vided by public authorities. Organs of public authority and persons re-
sponsible for children, in the course of establishing the rights of a child, 
shall consider and, insofar as possible, give priority to the views of the 
child (section 3). Provisions of Article 72 section 4 of the Constitution 
provides the basis for issuing law defining the competence and proce-
dure for appointment of the Ombudsman for Children. 

The Ombudsman for Children was appointed for the first time in 
20004. His/her main tasks include safeguarding the rights of the child as 
defined in the Constitution, the Convention on the Rights of the Child 
and other provisions of law, while respecting the responsibilities, rights 
and duties of parents. 

It is a constitutional principle that parents have the right to raise their 
children in conformity with their own beliefs. However, raising the child 
should reflect the degree of his/her maturity, as well as his/her freedom of 
conscience and religion and beliefs (Article 48 section 1 of the Constitu-
tion). Additionally, the Constitution provides that limitation or depriva-
tion of parental rights may take place only in cases specified by statute and 
only on the basis of a final court judgment (Article 48 section 2). Provisions 
which regulate issues concerning limitation or deprivation of parents of 
their parental rights are included in the Family and Guardianship Code. 
Proceedings in such cases are regulated by the Code of Civil Procedure. 

Under Article 71 of the Constitution the state in its social and eco-
nomic policies takes into account the welfare of the family. Families find-

                                                      
4 The 2000 Act on the Ombudsman for Children is available in English: 

http://www.brpd.gov.pl/uploadfiles/ustawa_o_rpd_en.pdf (access: 15.06.2013). 
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ing themselves in a difficult financial and social situation, especially larger 
families and incomplete, are entitled to special assistance from public au-
thorities. The system of assistance and support for children and families in 
Poland recognizes the child’s right to be raised in his/her own family. 
Therefore, it is based on the principle that first biological parents should 
receive the necessary assistance and support, and substitute care should be 
provided for those children who cannot remain with their own family. The 
Act on the Family Support and Substitute Care adopted in 2011 imple-
ments the child's right to upbringing in his/her family. The Act aims at 
improving methods of working with biological families which experience 
problems in fulfilling their care and educative functions. It also regulates 
family forms of substitute child care, such as foster families and family 
foster homes. At the same time, it aims at decreasing both the number of 
children in institutional care as well as the size of institutions. 

3. Juvenile offences 

Analysis of trends in juvenile offences is not possible without explain-
ing what means the term a “juvenile” in the police crime statistics. Accord-
ing to the 1997 Criminal Code, as a rule the lowest age of criminal respon-
sibility in Poland is 17 years at the time of the offence. Perpetrators who 
committed acts or omissions prohibited by the criminal law while being 
under 17 years of age are “juveniles” in the meaning of the 1982 Juvenile 
Act (ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich) and generally they are 
treated as persons not mature enough to be criminally responsible. 

The notion of a “juvenile” has been defined by the 1982 Juvenile Act 
and covers perpetrators of “punishable acts” committed after having 
reached 13, but before 17 years of age and also persons under 18 who 
show signs of problem behaviours. 

A child under 13 years of age who committed an act prohibited by 
the criminal law may be treated under the Juvenile Act exclusively as a 
juvenile who shows “signs of demoralization”. Those children who 
committed acts defined by the criminal law as offences (przestępstwa) or 
selected petty crimes (wykroczenia) while being at least 13 but under 17 
years of age according to the juvenile law are treated as perpetrators of 
“punishable acts”. In the police crime statistics a “juvenile” means a per-
son suspected of committing an act defined by the criminal law as an 
offence (przestępstwo) in the age of at least 13 but under 17 years. 
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Figure 2 indicates that the number of juvenile offences recorded by 
the police was relatively stable in the years 2000-2008 when it oscillated 
between 63,239 in 2003 and 77,515 in 2006. Since 2008, however, a signifi-
cant increase in the number of juvenile offences may be observed. What is 
more interesting is the fact that in the same period from 2008 to 2012 the 
number of juvenile suspects has been stable or even slightly diminishing. 
Explanation of those opposite trends in the numbers of juvenile offences 
and juvenile offenders may be possible only on a basis of empirical re-
search. Unfortunately, there is no such research in Poland and it is difficult 
to say if in the last years the similar number of juveniles committed much 
more offences as previously or if there were other factors contributing to 
the rising number of juvenile offences, such as for example changes in the 
police activity or in the manner of collecting data. 

 

Figure 2. The number of juvenile offences and juvenile suspects 
in the years 2000-2012 
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Juvenile offences constituted in the years 2000-2012 between 4,3 % 
(in 2003) and 8,7 % (in 2010-2011) of all offences recorded by the police. 
The increase in the proportion of juvenile offences in the total number of 
offences recorded by the police in the last years is associated with the 
fact that the total number of offences has been dropping while at the 
same time the number of juvenile offences has been raising (Figure 3). 
The percentage of juvenile offences in the total number of offences does 
not seem to be very alarming. What is more worrying is the fact that the 
juvenile crime rate per 100,000 children aged 13-16 years has been in-
creasing continuously in the last years what raises serious concerns 
about the effectiveness of the whole system of prevention and combating 
of juvenile delinquency5. 

 

Figure 3. Proportion of juvenile offences in the total number of of-
fences in the years 2000-2012 
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5 Habzda-Siwek 2009, p. 48. 
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As for juveniles suspected of committing offences, the proportion of 
juvenile suspects in the total number of suspects in the years 2000-2012 
oscillated between 13,9 % (in 2000) and 8,4 % (in 2003). In the last years it 
has been relatively stable and amounted to 9-10 %. It means that about 
one in ten persons suspected by the police of committing an offence was 
a juvenile (Figure 4). 

 

Figure 4. Proportion of juvenile suspects in the total number of 
persons suspected of committing offences in the years 2000-2012 
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A vast majority of juvenile offences is classified in the police statis-
tics as “other offences”. This category includes such offences as for ex-
ample theft, damage to the property or drug offences. Offences against 
life and health (homicide, bodily injury and participation in brawl or 
assault) constituted about 7-9 % of all juvenile offences recorded by the 
police in the years 2000-2012 (Figure 5). The number of homicides com-
mitted by juveniles according to the police statistics was declining; it the 
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years 2000-2002 it amounted to 16-21 per year while in the last years 
there were respectively 7 homicides committed by juveniles in 2010, 6 in 
2011 and 4 in 2012. 

In the analyzed period, the percentage of burglary was decreasing 
continuously from 30,2 % in 2000 to 8,3 % in 2012. As regards robberies, 
there was no clear trend, however, the ratio of robberies in the total number 
of juvenile offences in 2012 was 13 %, in comparison with 16,9 % in 2000. 

 

Figure 5. Structure of juvenile offences in the years 2000-2012 

Structure of juvenile offences in the years 2000-2012

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Offences against life and health Robbery Burglary Other

 
Source: The Main Headquarter of the Police (Komenda Główna Po-

licji), statistics published online: www.kgp.pl 

 

Current empirical research concerning factors that contribute to ju-
venile delinquency confirms what it is known in criminology for a long 
time. Among juvenile offenders as well as juveniles showing other nega-
tive behaviours (signs of demoralization) are overrepresented children 
raised in families that face many problems, such as alcohol or drug ad-
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diction of parents, domestic violence or disrupted family relationships. 
Many of juvenile delinquents show personality disorders and/or experi-
enced serious problems in schools at an early stage of their school career. 
Several cumulative risk factors occur particularly in cases of persistent 
offenders who committed many offences while being juveniles and con-
tinue their criminal career as adults6. 

4. Minimum age of criminal responsibility 

As was mentioned above, under the Polish criminal law the mini-
mum age of criminal responsibility is 17 years at the time of the offence. 
Perpetrators of offences committed under 17 years of age could be crimi-
nally responsible for their actions only exceptionally. Pursuant to Article 
10 § 2 of the 1997 Criminal Code, such a person may be criminally re-
sponsible provided that he/she committed one of the most serious crimes 
enumerated in this Article while being 15 or 16 and the circumstances of 
the offence and the offender, the level of his/her maturity as well as the 
ineffectiveness of educational or correctional measures justify directing 
the case to an adult criminal court. Perpetrators who committed an of-
fence while being 17 years of age are dealt with by common criminal 
courts according to provisions of the criminal procedure even if they are 
still under 18 at the time of the proceedings. 

Provisions of the 1997 Criminal Code regulating the minimum age 
of criminal majority raise concerns about their compliance with the UN 
Convention on the Rights of the Child which states in Article 1 that a 
child means every human being below the age of eighteen years unless 
under the law applicable to the child, majority is attained earlier. The 
Committee on the Rights of the Child in the General Comment No. 10 
drew attention of the states parties that the upper age limit for the appli-
cation of the rules of special juvenile justice – both in terms of special 
procedural rules and in terms of rules for diversion and special disposi-
tions – should apply for all children who at the time of an offence had 
not reached the age of 18 years7. 

Perpetrators of offences committed before the age of 17 years as a 
rule are dealt with according to the 1982 Juvenile Act which is based on 

                                                      
6 Rzeplińska 2009, p. 414. 
7 Committee on the Rights of the Child 2007, p. 11-12. 
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the welfare, paternalistic and protective approach. The ideas underlying 
the Juvenile Act have been related to the doctrine of “new social de-
fense”. It stressed among others the necessity to prevent crimes not only 
by means of protection, education and rehabilitation of young offenders 
but also by applying protective and educational measures to children 
showing “pre-delinquent” behaviours. In line with these assumptions, 
the notion of a “juvenile” defined by the Juvenile Act covers: 

a) perpetrators of “punishable acts” committed after having 
reached 13, but before 17 years of age; and also 

b) persons under 18 who show signs of problem behaviours not 
prohibited by the criminal law, referred to by the legislator as “signs of 
demoralization”; 

c) persons to whom educational or correctional measures are en-
forced, however, not longer than until 21 years of age. 

The legislator does not use in the Juvenile Act the notion of “of-
fence” (przestępstwo), but chose the term “punishable act” (czyn karalny) 
in order to stress that children below 17 years of age are not mature 
enough to be criminally responsible for their acts. As for “demoraliza-
tion”, the Juvenile Act has not defined this notion. Article 4 of the Act 
only enumerates some examples of behaviour types or circumstances 
which are treated as signs of “demoralization”: violation of the principles 
of community life, commission of a prohibited act, truancy, use of alco-
hol or drugs, running away from home, prostitution as well as associa-
tion with criminal groups. 

It should be noted, that there is no minimum age limit for juveniles 
showing signs of “demoralization”. The commission of an offence by a 
minor less than 13 years of age is considered to be a sign of “demoraliza-
tion” and it does not constitute a “punishable act” under the Juvenile 
Act. Provisions on juveniles showing signs of “demoralization” are in-
tended to provide family courts with broad discretion in initiating state 
intervention according to basic assumptions of the paternalistic “child 
savers” ideology.8 

As a rule, no penalties provided for adult offenders may be applied 
to juvenile perpetrators of “punishable acts”. Instead, the Juvenile Act 

                                                      
8 Krajewski 2006, p. 159. 
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provides educational and medical measures for both categories of juve-
niles: those who committed a “punishable act” as well as those who 
show signs of “demoralization”. Additionally, to juvenile perpetrators of 
“punishable acts” correctional measures may be applied. 

5. Proceedings in juvenile cases 

5.1. Stages of the proceedings 

The 1982 Juvenile Act vested the tasks concerning the prevention of 
offending and re-offending by juveniles with family courts. At the same 
time, the family court dealing with juvenile cases has been recognized 
rather as a welfare agency and not as a criminal court. Its tasks, at least 
theoretically, are not to punish juveniles, but to protect, help and educate 
children in danger of becoming adult criminals. It should be noticed, 
however, that the family court has the authority to apply to juveniles 
compulsory educational and correctional measures, including a place-
ment in closed residential institutions. In line with the welfare approach, 
compulsory measures are to be imposed on juveniles not in the name of 
punishment, but rather in the name of their protection and resocialisation. 

One of the basic features of the Polish juvenile justice system estab-
lished by the 1982 Juvenile Act is the idea that the same family judge 
should deal with the juvenile case at its every stage in order to build 
trust with the juvenile and choose the most adequate measures. The pro-
cedure in juvenile cases in a “hybrid” procedure which combines ele-
ments of both the civil and criminal procedure, and generally is inconsis-
tent, controversial and difficult to apply in practice. 

There are three main stages of juvenile proceedings: 

a) the explanatory proceeding, 

b) the court proceedings; and 

c) the enforcement proceeding. 

5. 2. Explanatory proceeding 

“Explanatory proceeding” (postępowanie wyjaśniające) corresponds to 
preparatory proceeding in adult criminal process. In juvenile cases it is 
the family judge who institutes the explanatory proceeding after having 
been informed that a juvenile had serious behavioural problems (signs of 
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“demoralization”) or committed an offence (a “punishable act”). The 
activity of the police and public prosecutors in juvenile cases is very lim-
ited. In terms of Article 37 and 39 of the Juvenile Act the police are com-
petent to collect and preserve evidence of “punishable acts”, including 
the interrogation of a juvenile suspect, only in urgent cases. The police 
have no discretionary powers; on the contrary, they are obliged to report 
every juvenile case immediately to a family judge after having collected 
and stored the necessary evidence in urgent cases. However, research on 
police activities in juvenile cases revealed that in practice in many cases 
the police did not report juvenile offences to a family judge immediately 
after having collected the evidence in urgent cases, but they did it after 
having made further investigations9. 

Under Article 33 of the Juvenile Act the explanatory proceeding 
aims to determine whether there is evidence of showing signs of “de-
moralization” or committing of a “punishable act”, as well as to deter-
mine whether there is a need to apply to the juvenile measures provided 
by the Act. During the explanatory proceeding the family judge should 
also gather information concerning the juvenile and his/her educational, 
health and welfare situation. If necessary a juvenile may be referred by 
the family court to a family diagnostic-consultative centre, another spe-
cialist centre or an expert in order to be diagnosed or he/she may be sub-
jected to psychiatric observation in a health institution for a period not 
exceeding 6 weeks (Article 25 and 25a of the JA). 

Generally, the explanatory proceeding in juvenile cases is based on 
provisions of the Code of Civil Procedure. As regards the collection 
and storage of evidence by the police as well as the appointment and 
functions of a defence lawyer, the provisions of the Code of Criminal 
Procedure are to be followed. The explanatory proceeding may be 
dropped by the family judge if there is no evidence that the juvenile 
committed a “punishable act” or showed signs of “demoralization”. 
The family judge who conducts the explanatory proceeding may also at 
any time drop the juvenile case on the principle of opportunity, if the 
imposition of educational or correctional measures serves no purpose, 
in particular when such measures had been imposed on the juvenile 
concerned in a previous case. 

                                                      
9 Korcyl-Wolska 2001, p. 425-426. 
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Further, at this stage of proceedings the family judge may refer the 
case to a mediation program and drop the explanatory proceeding as a 
result of an agreement reached between the victim and the offender. 
According to statistical data of the Ministry of Justice, in the years 1999-
2009 decisions concerning dropping the explanatory proceedings on the 
principle of opportunity were taken in about 9-11% of juvenile cases due 
to “punishable acts”10. 

Apart from discontinuing of the explanatory proceeding the family 
judge may also take one of the following decisions: 

a) to refer the case to the school attended by the juvenile or a social 
organization to which he/she belongs if the judge is of the opinion that 
the educational measures available to the school or organization are ade-
quate, 

b) in order to refer the case to care-educational proceeding (postę-
powanie opiekuńczo-wychowawcze), the judge must be convinced, on the 
basis of the gathered evidence, that educational or medical measures 
should be applied to the juvenile, 

c) if there are grounds for placing the juvenile in a correctional inti-
tution, the case will be referred to correctional proceedings (postępowanie 
poprawcze); the correctional proceeding is excluded in juvenile cases due 
to “demoralization” and only 1-2 % of cases due to “punishable acts” 
have been referred to such proceedings in the years 1999-200911, 

d) if in the course of the explanatory proceeding circumstances 
come to light which enable sentencing the juvenile perpetrator of one of 
the most serious crimes by the criminal court to a penalty provided for 
adults on the basis of the Criminal Code, the case shall be referred to the 
public prosecutor who brings the accusation to the criminal court; in fact 
this happens in exceptional cases; in 1999-2009 the overall number of 
cases transferred to public prosecutors oscillated between 207 and 332 
what means 0,2–0,3% of all cases dealt with in explanatory proceedings12. 

According to Article 40 of the Juvenile Act, a juvenile suspected of 
committing a “punishable act” at or above 13 years of age may be de-

                                                      
10 Ministry of Justice 2010, p. 11. 
11 Ibidem. 
12 Ibidem. 
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tained in a special police institution for juveniles for a period not exceed-
ing 72 hours. Detention of a juvenile in such an institution should be 
immediately notified to parents or guardians as well as to the family 
court. If within 72 hours of the detention no decision concerning provi-
sional measures has been issued by the family judge, the juvenile should 
be immediately released and transmitted in the custody of his/her par-
ents or the guardian. 

During the explanatory proceeding provisional measures may be 
applied to juveniles by a family judge or a family court. These measures 
range from the supervision of a youth by a probation officer, other 
trustworthy person, a workplace or a youth organization to the place-
ment in a youth educational centre, foster family or a health institution. 
Generally, provisional measures applied by family judges are similar to 
educational and medical measures imposed on juveniles by family 
courts after adjudicating the cases. In some cases the placement of a ju-
venile in a youth detention centre (schronisko dla nieletnich) may be or-
dered as a provisional measure. The latter centres are under the author-
ity of the Ministry of Justice. The duration of stay of a juvenile in a youth 
detention centre before directing the case to the court hearing shall not 
exceed three months; however, this period may be prolonged by addi-
tional three months if necessary due to particular circumstances of the 
case. Joint duration of stay in a youth detention centre until adjudication 
in the court of first instance cannot exceed one year and this period may 
be prolonged only exceptionally by the regional court. 

As a rule, juveniles cannot be detained in remand prisons for adults 
suspected of committing offences. Under Article 18 § 2 of the Juvenile 
Act, however, in exceptional cases a juvenile of at least 15 years at the 
time of the offence may be temporary placed in a remand prison pro-
vided that there are grounds for sentencing him/her to a penalty pro-
vided for adults under Article 10 § 2 of the Criminal Code and placement 
in a youth detention centre would not be sufficient. According to prison 
statistics, on 31 December 2012 there were six persons aged 15-16 which 
were detained on remand in detention facilities for adults13. 

                                                      
13 Ministry of Justice, Central Administration of the Prison Service 2013, p. 14. 
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5.3. Court proceedings 

Depending on the decision taken by a family judge on completion of 
the preparatory stage (explanatory proceeding), juvenile cases may be 
dealt with by family courts in one of the following proceedings: 

a) the care-educational proceeding; or 

b) the correctional proceeding. 

The latter proceeding may be used only in cases of juveniles sus-
pected of committing a “punishable act” prohibited as an offence or fi-
nance offence after having reached 13 years of age and only if there are 
grounds for placing them in a correctional institution. As regards the 
care-educational proceeding, it is used in cases of juveniles showing 
signs of “demoralization” as well as in cases due to “punishable acts” if 
there are no grounds for applying correctional measures to them. 

The main difference between these two proceedings refers to provi-
sions governing procedural issues. Care-educational proceedings as a 
rule are governed by provisions of the Code of Civil Procedure. In these 
proceedings the family court composed of a single family judge deals 
with the case in a rather informal way. In correctional proceedings the 
family court is also composed of a single family judge but it deals with 
the case more formally. As a rule, provisions of the Code of Criminal 
Procedure are applied and a juvenile offender has to have a defence law-
yer in correctional proceedings. Additionally, in cases concerning serious 
offences the public prosecutor has to attend the hearing, however, he/she 
does not bring an accusation; the public prosecutor in juvenile cases acts 
rather as a person safeguarding the public interest. Hearings in juvenile 
cases are not public, unless public hearings are justified on educational 
grounds. 

Generally, family court judges in Poland have a broad discretionary 
power in juvenile cases. They have a great deal of discretion in deciding 
to drop the case or continue the proceedings, to apply provisional meas-
ures as well as to impose educational, medical or correctional measures. 
Additionally, family courts are responsible for the enforcement of the 
imposed measures and have the power to revoke or repeal them if it is 
justified by educational needs of the juvenile concerned. 

In line with the paternalistic concept of a family judge, the Juvenile 
Act does not prohibit the family judge who conducted the explanatory 
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proceeding to adjudicate the same case at the court stage. On the con-
trary, one of basic ideas of the Polish juvenile justice system established 
in 1982 was that the same family judge should deal with the juvenile case 
at its every stage. In the case Adamkiewicz v. Poland the European Court 
of Human Rights, however, found violation of Article 6 § 1 of the Euro-
pean Human Rights Convention in situation in which the same family 
judge conducted the evidence-gathering procedure during the explana-
tory proceeding, at the end of the procedure decided to commit the ap-
plicant for trial and then ruled in the same case as president of the trial 
bench14. The Court did not see “how the fact that the same judge had 
subsequently presided over the trial bench that had found the applicant 
guilty of the offence could in this case contribute to safeguarding the best 
interests of the child that the applicant had then been”15. This judgment 
of the European Court of Human Rights challenged fundamental as-
sumptions of the Polish protective and paternalistic juvenile justice sys-
tem which has been supported by many family judges16 as well as some 
representatives of the legal doctrine17. So far, the judgment has not been 
implemented in Poland. 

6. Measures applied to juveniles 

With a few exceptions mentioned above no penalties provided for 
adults could be imposed on juvenile lawbreakers. The catalogue of sanc-
tions applied to juveniles contains a wide range of educational, medical 
and correctional measures. All educational and medical measures may be 
applied both to juveniles who have committed “punishable acts” whilst 
between 13 and 16 years of age and to juveniles less than 18 years of age 
displaying serious problem behaviours (signs of “demoralization”). Cor-
rectional measures, however, may be imposed only on juveniles who have 
committed “punishable acts” prohibited by the criminal law as offences or 
finance offences after the 13th birthday, but prior to the 17th. 

While choosing between educational, medical and correctional 
measures the family court should take into account the interest of the 
juvenile concerned, the need to achieve positive changes in his/her per-
                                                      
14 ECtHR 2 March 2010, Adamkiewicz v. Poland, no. 54729/00, par. 93 and 94. 
15 Ibidem. 
16 Czarnecka-Dzialuk and Wójcik 2011, p. 899-922. 
17 Bojarski 2009, p. 278. 
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sonality and behaviour as well as the need to encourage and support 
proper fulfilment of duties by the juvenile’s parents or guardians. As 
regards correctional measures, some additional factors should be taken 
into attention, such as a high degree of the perpetrator’s “demoraliza-
tion” and the circumstances and the nature of the act committed as well 
as ineffectiveness of educational measures which have proved or are not 
likely to lead to rehabilitation of the offender. The Juvenile Act does not 
require the establishment of the guilt of the juvenile in the meaning of 
his/her ability to act with discernment at the time of the offence18. It also 
does not provide the principle of proportionality in reactions to the cir-
cumstances of the offence19. 

The catalogue of educational measures includes: 

a) a reprimand, 

b) supervision by parents, a guardian, a youth or other social or-
ganization, a workplace, a trustworthy person or a probation officer, 

c) applying special conditions, such as redressing the damage, mak-
ing an apology to the victim, performing unpaid work for the benefit of 
the victim or local community, taking up school education or a job, tak-
ing part in educational or therapeutic training, avoiding specific loca-
tions, refraining from the use of alcohol and other intoxicants, 

d) a ban on driving, 

e) forfeiture of objects gained through the commission of a punish-
able act, 

f) placing a juvenile in a youth probation centre, 

g) placing a juvenile in a professional foster family, 

h) placing a juvenile in a suitable institution or organization provid-
ing education, therapy or vocational training, 

i) placing a juvenile in a residential youth educational centre. 

Medical measures may be applied to juveniles who are suffering 
from mental deficiency, mental disease, some kind of mental disorder or 
from alcohol and drug addiction. These measures imply placing juve-

                                                      
18 Zoll 2009, p. 194.  
19 See also Stańdo-Kawecka 2010, p. 1004-1008. 
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niles in a psychiatric hospital, other suitable health care institutions, a 
social welfare institution or a suitable youth educational centre. Both 
educational and medical measures are applied to juveniles for an inde-
terminate period of time. As a rule these measures terminate when a 
juvenile reaches the age of 18, but in some cases their duration may be 
extended to his/her 21st birthday. The family court that executes the 
measures may change, revise or repeal them at any time if it is advisable 
for educational reasons. 

Correctional measures consist in suspended or unsuspended place-
ment of a juvenile in a correctional house. Such institutions are subordi-
nated to the Ministry of Justice; however, they do not form any part of 
the prison system. Similar to other categories of measures, the correc-
tional measures are also applied for an indeterminate period of time. The 
juvenile placed in a correctional house can stay there not longer than up 
to 21 years of age, although he/she may be granted conditional release 
earlier. Provisions governing the enforcement of the placement of juve-
niles in correctional houses emphasise the need to prepare an individual 
treatment plan for each juvenile and provide him/her with a broad range 
of therapeutic, educational and vocational activities in order to achieve 
the goal of resocialisation. In 2012 the Constitutional Tribunal held that 
several provisions on correctional houses and youth detention centres 
issued by the Minister of Justice20 were unconstitutional, because they 
regulated matters related to limitation of personal liberty which required 
the statutory basis21. The Prosecutor General while outlining his position 
stated that the legislator provided to adult offenders serving prison sen-
tences significantly higher standard of protection of their rights and 
freedoms than to juveniles placed in correctional houses. 

In practice the number of juveniles on whom the educational, medi-
cal or correctional measures were imposed due to “punishable acts” has 
recently been relatively stable. In the years 2000-2011 it has oscillated 
between 23-28 thousand. At the same time, educational measures have 
formed the vast majority of court dispositions for juvenile offenders. The 
most frequently applied educational measures were the reprimand and 
the supervision by the probation officer. Correctional measures that im-
                                                      
20 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie zakładów poprawczych i schronisk 

dla nieletnich, issued on 17.10.2001 with subsequent amendments. 
21 Judgment of Constitutional Tribunal U 1/12, issued on 02.10.2012. 
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ply suspended or unsuspended placement of a juvenile in a correctional 
house have been applied relatively seldom to 691-1322 juveniles yearly22. 

In Western penology for many years the evidence-based approach 
has been developing which assumes the objective, balanced, and respon-
sible use of current research and the best available data to guide the 
criminal policy and practice23. In Poland, however, empirical studies on 
the effectiveness of both particular programmes carried out within the 
juvenile justice system and particular measures imposed on juveniles are 
very limited. Available data suggest that the effectiveness of the whole 
system of dealing with juveniles is questionable because of relatively 
high levels of juvenile re-offending24. According to the report of the Su-
preme Audit Office25 published in 2009, about 56 % of juveniles released 
from correctional houses were sentenced for new offences within a few 
years26. Earlier studies on re-offending after release form residential edu-
cational and correctional institutions produced similar results27. The 
statutory purposes of dealing with juveniles as formulated in the pream-
ble to the 1982 Juvenile Act relate to counteracting juvenile delinquency 
and facilitating the return of juveniles to normal life. In practice, these 
objectives are achieved to a limited extend due to many reasons, includ-
ing the lack of effective programmes on work with juveniles and their 
families as well as problems in cooperation between different agencies 
dealing with the same juvenile and his/her family. 

7. Conclusions 

Juvenile justice systems in particular countries differ significantly 
from each other. The development of legal provisions and institutions 
concerning juveniles in conflict with the law seems to indicate that many 
countries, which initially based their juvenile justice systems on the wel-

                                                      
22 Stańdo-Kawecka 2009, p. 209-210; Central Statistical Office 2013, p. 167. 
23 See U. S. Department of Justice, National Institute of Corrections 2009, available 

online: http://static.nicic.gov/Library/024107.pdf (access: 15.06.2013).  
24 Klaus 2009, p. 342-345. 
25 The Supreme Audit Office (Najwyższa Izba Kontroli) is the top independent state 

audit body whose mission is to safeguard public spending. 
26 Najwyższa Izba Kontroli (2009), report available online: http://www.nik.gov.pl/ 

kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrole,3238.html (access: 15.06.2013).  
27 B. Stańdo-Kawecka 2009, p. 213-216. 
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fare approach, in the second half of the twentieth century started to in-
troduce procedural rights and guarantees into juvenile proceedings as 
well as the principle of proportionality in reactions to the circumstances 
of both the juvenile offender and the offence28. Since the 1980s the shift to 
a more justice oriented approach has also been visible in international 
instruments on juvenile justice29. 

In Poland, however, the juvenile justice system is still largely based 
on the “pure” welfare approach intended to protect, educate and reform 
both delinquent children and children “in danger of becoming delin-
quent”. Basic assumptions of the Polish protective and paternalistic ju-
venile justice system have been challenged by the European Court of 
Human Rights in the above mentioned judgment given in the case 
Adamkiewicz v. Poland. The Constitutional Tribunal in Poland found un-
constitutional provisions on correctional houses and youth detention 
centres issued by the Minister of Justice. In the light of these judgments 
as well as international standards on juvenile justice, the juvenile justice 
system in Poland should be reformed in order to improve standards of 
protection of both juveniles’ procedural rights as well as their rights and 
freedoms at the stage of enforcement of imposed measures. Future re-
forms should also aim at improving the effectiveness of the juvenile jus-
tice system in the meaning of reducing juvenile re-offending. The prob-
lem, however, is that due to limited number of evaluation studies the 
empirical basis for future reforms is very modest what hinders rational 
discussion on the proposed changes. 
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1. Polonya Nüfusu Hakkında Genel Bilgi 

Polonya, Avrupa’nın büyük sayılabilecek ülkelerinden biridir. De-
niz sahası, kara ve iç suları dahil olmak üzere 322,600 km2’ye ulaşırken, 
kara sahası ise yaklaşık 312,000 km2dir. Mevcut istatistiklere göre, Po-
lonya nüfusu son on yılda istikrarını korumuştur. Zira 2000 yılında 38,3 
milyon olan ülkü nüfusu, 2011 yılında1 38,5 milyonda kalmıştır. Diğer 
Avrupa Birliği ülkelerine nispetle Polonya daha homojen bir yapıya sa-
hiptir. Öyle ki 2011 yılında, ülkenin toplam nüfusunun %99,8’ini Polon-
yalılar oluşturmaktaydı. Polonya vatandaşı olmayan insanlar ise %0,1’lik 
bir orana tekabül etmekteydi. Hangi devletin vatandaşı olduğu bilinme-
yen insanlar ve vatansızlar ise toplam nüfusun çok küçük bir kısmını 
temsil etmekteydi (yaklaşık 10,8 bin; %0,03) 2. Belirtelim ki söz konusu 
ülkede ikamet eden insanların büyük bir çoğunluğu (yaklaşık %87) Ro-
man Katoliğidir3. 

Polonya Aile Kanununa göre 18 yaş altındaki herkes çocuk sayıl-
maktadır. Ancak, mahkemenin onayıyla evlenen ve bu evlilikle reşit 
kabul edilen 16 veya 17 yaşındaki kadınlar bu durumun istisnasını oluş-
turmaktadır. Son yıllarda ülkenin çocuk nüfusunda bir hayli düşüş ya-
şanmaktadır. Zira 2000 yılında 9,3 milyon olan çocuk nüfusu 2011 yılın-
da 7,1 milyona düşmüştür. Oransal açıdan bakıldığında ise 2000 yılında 
                                                      
 Krakow Jagiellonian Universitesi 
 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Ana-

bilim Dalı 
1 Merkez İstatistik Birimi 2013, s. 190. 
2 Ibidem, s. 194. 
3 Ibidem, s. 212. 
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toplam nüfusun %24,4’üne tekabül eden çocuk nüfusu, 2011 yılında 
%18,5’lik bir dilime denk gelmiştir. Tablo 1’de görüleceği üzere, sayısal 
ve oransal olarak yaşanan bu düşüş genel olarak, 7-12 ve 13-17 yaş arası 
çocukları kapsamaktadır. 

Tablo 1. 2000-2011 yılları arasında yaş gruplarına göre çocuk nüfusu 

Children according to age categories in the years 2000-2011 (in thous.)
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Kaynak: Merkez İstatistik Birimi 2013, Polonya Cumhuriyetinin 2012 

yılındaki istatistiği, Warsaw. 

 

2. Polonya Hukukuna Göre Çocukların ve Ailelerin Korunması 

2.1. Hukuk Kaynakları 

1997 tarihli Polonya Cumhuriyeti Anayasasına göre ülkenin hukuk 
kaynaklarını, genel ve yerel düzlemdeki bağlayıcı hukuk kuralları oluş-
turmaktadır. Anayasanın 87. maddesinde, genel düzlemdeki bu kural-
lar; anayasa, kanun (ustava), uluslararası sözleşmeler ve sadece anaya-
sada öngörülen organlarca yapılabilecek yasal düzenlemeler 
(rozporządzenia) şeklinde sıralanmıştır. Belirtelim ki sonradan yapılacak 
söz konusu düzenlemelerin, kanunda öngörülen yetki dahilinde ve 
ilgili kanun hükmünün gereğini yerine getirecek şekilde oluşturulması 
gerekmektedir. 
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Onaylanan uluslararası sözleşmeler, resmi gazetede yayımlandıktan 
sonra iç hukukun bir parçası haline gelir ve kendiliğinden uygulanabilir 
normları haiz iseler, doğrudan uygulanabilir. Onay makamı Polonya 
Cumhurbaşkanıdır. Bununla beraber bazı uluslararası sözleşmeler, ilgili 
hükümde öngörülmesi halinde ön müvafakatı gerektirir. Temel konuları 
içinde barındıran sözleşmeler bu kapsamdadır. Bunlara örnek olarak; 
barış, politika veya askeri alana ilişkin düzenlemeler, birey hak ve özgür-
lükleri ile bireyin yükümlülükleri ve uluslararası örgütlere üyelik gibi 
temel meseleler gösterilebilir. 

Onaylanması kanuni izne bağlı olan bir uluslararası sözleşmenin, il-
gili kanun hükmü ile çatışması halinde uluslararası sözleşme hükümleri 
esas alınır. Keza Polonya tarafından onaylanan ve uluslararası bir örgüte 
vücut veren bir sözleşmenin hükümleri gerektiriyorsa, kanuni uyuşmaz-
lık halinde onun tesis ettiği kanunların önceliği bulunmaktadır. (Anaya-
sanın 91. maddesi) 

2.2. Çocukların Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşmelere 
Katılma 

Polonya 1945 yılından bu yana Birleşmiş Milletlere üye devletler-
den biridir. Keza 1977’den beri Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi’ne 
taraftır. Bununla birlikte, komünist rejimin hakim olduğu dönemde, 
Polonya’da yaşayan insanlar açısından insan haklarının evrensel boyut-
ta etkinliğinden söz etmek mümkün değildi. Nitekim bu durum 1991 
yılına kadar sürmüştür; ancak bu tarihte Polonya, bir Taraf Devletin 
diğer bir Taraf Devletin Konvansiyon altında üstlenmiş olduğu yüküm-
leri yerine getirmemiş olduğuna ilişkin bildirilerini alma ve değerlen-
dirme hakkındaki İnsan Hakları Komitesinin yetkisini; ve keza bu 
Konvansiyonun ilk Seçimlik Protokolünü onaylayarak, Konvansiyonda 
yer alan haklardan herhangi birinin Taraf Devletçe ihlal edildiğine iliş-
kin Komitenin bildirileri alma ve inceleme yetkisini tanımıştır. Yine 
aynı yılda (1991) Polonya, Avrupa Konseyi’ne katılmış ve bundan iki 
yıl sonra Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni onaylamıştır. Keza 1991 
yılında, Çocuk Haklarına dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve bunu 
takiben çocuk haklarına ilişkin iki ihtiyari protokol Polonya tarafından 
onaylanmıştır. Bunlar, silahlı çatışmaya katılan çocuklar ile çocuk tica-
reti, çocuk tacizi veya çocuk pornosu mağduru olan çocukların korun-
masına dair protokollerdir. 
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İşkencenin Önlenmesine ilişkin Avrupa Sözleşmesi, Polonya tara-
fından 1994 yılında onaylanmıştır. 2007 yılında ise, Çocuk İstismarına 
Karşı Çocukların Korunmasına Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi imza-
lanmış ve fakat henüz onaylanmamıştır. Polonya, Avrupa Birliği’ne 2004 
yılında girmiş ve bunun bir sonucu olarak Avrupa Birliği mevzuatına 
bağlı bir konuma gelmiştir. 

2.3. Polonya Anayasası Kapsamında Çocukların ve 
Ailelerin Korunması 

1997 tarihli Anayasanın 72. maddesine göre, devlet, çocuk haklarını 
temin etmekle yükümlüdür. Ayrıca herkes, ilgili kamu makamlarından, 
çocukları; şiddet, istismar ve manevi yıkıma uğratabilecek fiillere karşı 
koruma altına almasını isteyebilir. Aynı maddenin ikinci fıkrası, aile 
şefkatinden mahrum kalmış bir çocuğun, ilgili kamu makamları tarafın-
dan desteklenmesi ve yardım edilmesi hakkının olduğunu ifade etmek-
tedir.Çocuklardan sorumlu kamu kurumları ve kamu görevlileri, çocuk 
haklarının tesis edilmesinde çocuk haklarına öncelikli olarak yer verme-
lidir (fıkra 3). Anayasanın 72. maddesinin 4. fıkrası ise, çocuklar için uy-
gulama alanı bulan ombudsmanlık kurumunu öngörmektedir. 

Bu mevzuda yetkili ombudsman, ilk olarak 2000 yılında atanmıştır4. 
Onun temel görevi, ebeveynlerin hak ve yükümlülüklerini gözetmek 
şartıyla, anayasada ve çocuk haklarına dair sözleşme ile kanunlarda ön-
görülen çocuk haklarını korumaktır. 

Ebeveynlerin, çocuklarını kendi inançları doğrultusunda yetiştirme 
hakkı anayasal bir prensiptir. Buna karşılık, çocukların yetiştirilmesinde, 
bir çocuğun olgunluk derecesi ile inanç ve vicdan özgürlüğü göz önünde 
bulundurulmalıdır (Anayasanın 48. maddesinin 1. fıkrası). Buna ilaveten 
anayasada, ebeveynlik hakkından mahrumiyet veya kısıtlılığın; ancak 
kanunda öngörülen hallerde ve kesin hüküm teşkil eden mahkeme kararı 
ile mümkün olabileceği ifade edilmektedir (Anayasa m. 48 f. 2). Söz ko-
nusu mahkumiyet ya da kısıtlılığa ilişkin düzenlemelerin öngörüldüğü 
hükümler Aile ve Vesayet Kanununda yer bulmuştur. Bu husustaki dava-
lara ilişkin prosedür ise Medeni Usuk Kanununda düzenlenmektedir. 

                                                      
4 Çocuklara İlişkin Ombudsmanlık Kurumuna Dair 2000 tarihli Kanun (ingilizce 

metnine erişilebilir): http://www.brpd.gov.pl/uploadfiles/ustawa_o_rpd_en.pdf 
(erişim tarihi: 15.06.2013). 
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Anayasanın 71. maddesi kapsamında Devlet, sosyal ve ekonomik 
politikasında ailenin refahını gözetir. Maddi ve sosyal durumları iyi ol-
mayan, özellikle de ferd sayısı fazla olan aileler, kamu makamlarından 
özel yardım alama hakkına sahiptir. Söz konusu yardım ve destek siste-
mi, çocuğun kendi ailesi tarafından yetiştirilme hakkı kapsamında vücut 
bulmaktadır. Dolayısıyla bu sistem, mezkur yardım ve desteğin, çocu-
ğun öz ebeveyni tarafından alınmasını gerektirmektedir. Ancak kendi 
ailesi ile birlikte kalamayacak çocuklar bu durumun istisnasını oluştur-
maktadır. 2011 yılında kabul edilen Aile Desteği ve Himayesi Kanunu, 
çocuğun kendi ailesi tarafından yetiştirilme hakkını hüküm altına almak-
tadır. Bunun yanı sıra, çocukların eğitilmesi ve onlara ihtimam gösteril-
mesi noktasında problemler yaşayan ailelere destek kabilinde metodlar 
geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca söz konusu Kanun, bakıma muhtaç 
çocuklar bakımından işlev görecek koruyucu ailelere ve koruyucu aile 
evlerine yer vermektedir. Keza bu noktada faaliyet gösteren kurumlar-
daki çocuk sayısını azaltmayı ve bu kurumların boyutunu küçültmeyi 
hedef edinmektedir. 

3. Çocuk Suçları 

Polis tarafından tutulan suç istatistiğinde geçen “çocuk” kavramın-
dan kastedilenin ne olduğu anlaşılmaksızın çocuk suçlarına dair analiz-
de bulunmak mümkün değildir. 1997 tarihli Ceza Kanununa gore Po-
lonya’da en düşük ceza sorumluluğu yaşı 17’dir. 1982 tarihli Çocuk Ka-
nununa göre ise, kanunun suç ittihaz ettiği fiilleri icra eden 17 yaşın al-
tındakiler, çocuk statüsünde olup, genel olarak, ceza sorumluluklarına 
gidilebilecek kusur yeteneğini haiz olmadıkları kabul edilmektedir. 

Çocuk kavramı, 1982 tarihli Çocuk Kanununda tanımlanmış olup, 
13-17 yaş aralığında “cezalandırılabilir bir fiili” icra eden kişileri ve keza 
algılama bozukluğu olan 18 yaş altını kapsamaktadır. Suç teşkil eden bir 
fiili icra eden 13 yaş altı ve bilhassa algılama bozukluğu olan çocuklar, 
Çocuk Kanunu çerçevesinde güvenlik tedbirine tabi tutulmaktadır. 13-17 
yaş aralığında olup orta veya hafif ağırlıkta suç işleyen çocuklar ise fail 
statüsünde ve fakat Çocuk Kanununa göre yaptırıma tabi tutulmakadır. 
Belirtelim ki polisin suç istatistiğinde geçen “çocuk”, 13-17 yaş aralığın-
daki çocukları içine almaktadır. 

Tablo 2, polis tarafından kayıt altına alınan çocuk suçları sayısında 
2000-2008 yılları arasında istikrarın (63.239 (2003) ila 77.515 (2006) ara-
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sında seyretmektedir.) ve fakat 2008 yılından itibaren önemli bir artışın 
olduğunu göstermektedir. Daha ilginç olan ise, aynı süreç içerisinde 
şüpheli konumundaki çocuk sayısına bu artışın yansımamış ve hatta söz 
konusu sayının azalmış olmasıdır. Bu tezatlık ancak ampirik çalışmalarla 
izah edilebilir. Fakat maalesef ülkemizde bu nitelikte bir çalışma bulun-
mamaktadır. Özellikle geçmiş yıllarda daha önceden suç işleyen çocuk 
sayısının aynı kalıp kalmadığı; keza çocuk suçları sayısında artışa neden 
olabilecek, örneğin polis faaliyetlerinde veya veri toplanmasında yaşa-
nan değişiklikler gibi faktörlerin söz konusu istatistiğe etkisi hakkında 
değerlendirmede bulunmak çok zordur. 

 

Tablo 2. 2000-2012 yılları arasında işlenen çocuk suç ve suçluların 
sayısı 
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Kaynak: Polis Genel Merkezi (Komenda Główna Policji), istatistikler, 

online: www.kgp.pl’de yayınlanmıştır. 

 

Söz konusu istatistiğe göre, 2000-2012 yılları arasında işlenen suçlar, 
toplam suçların %4,3 (2003) ila %8,7’sini oluşturmaktadır. Çocuk suçları-
nın oransal açıdan artışı, toplam suç sayısının azalmasına mukabil, çocuk 
sayısındaki artış ile izah edilebilir. Ancak yine de bu oranın, ürkütücü 
boyutta olmadığını vurgulamak gerekir. Buna karşılık, son yıllarda özel-
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likle 13-17 yaş aralığındaki çocukların işlemiş oldukları bu oransal artış, 
çocuk suçlarıyla mücadele noktasında, sistemin etkinliğine yönelik ciddi 
endişelerin doğmasına yol açmıştır5. 

 

Tablo 3. 2000-2012 yılları arasında işlenen çocuk suçlarının toplam 
suçlara oranı 

Juvenile offences and the total number of offences in the years 2000-2012
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Kaynak: Polis Genel Merkezi (Komenda Główna Policji), istatistikler, 

online: www.kgp.pl’de yayınlanmıştır. 

 

2000-2012 yılları arasında işlenen çocuk suçlarının, toplam suçlara 
oranı %8,4 (2003) ila %13,9 arasında değişiklik arz etmektedir. Son yıl-
larda bu oranın %9-10’da sabitlendiği görülmektedir. O halde her 10 
suçludan 1’inin çocuk olduğunu söyleyebiliriz. 

                                                      
5 Habzda-Siwek 2009, s. 48. 
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Tablo 4. 2000-2012 yılları arasında çocuk suçluların toplam suçlu-
lara oranı 

Juvenile suspects and the total number of suspects in the years 2000-2012
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Kaynak: Polis Genel Merkezi (Komenda Główna Policji), istatistikler, 

online: www.kgp.pl’de yayınlanmıştır. 

 

Çocuk suçlarının büyük bir kısmı, polis istatistiklerinde, “diğer suç-
lar” şeklinde sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırmada hırsızlık, mala 
zarar verme ve uyuşturucu suçları gibi suçlar yer almaktadır. Kişinin 
yaşamına veya vücuduna yönelik suçlar (öldürme, yaralama, kavga ve 
saldırıya karışma) 2000-2012 yılları arasındaki istatistiğe göre toplam 
çocuk suçlarının %7-9’unu oluşturmaktadır (Tablo 5). Çocuklar tarafın-
dan işlenen öldürme suçlarının sayısı ise azalmaktadır. Şöyle ki bu oran 
2000-2002 yılları arasında 16-21 iken, 2010 yılında 7’ye, 2011’de 4’e düş-
müştür. 

Yine istatistik açısından bakıldığında, hırsızlık suçu bakımından da 
ciddi bir azalma ile karşılaşılmaktadır (2000’de %30,2, 2012’de ise %8,3). 
Yağma suçu için ise belirgin bir değişimden söz etmek pek de mümkün 
değildir. Bununla birlikte, 2000 yılında bu suçun işlenme oranı %16,9 
iken 2012’de %13’e düşmüştür. 
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Tablo 5. 2000-2012 Arasında İşlenen Çocuk Suç Türleri 

Structure of juvenile offences in the years 2000-2012
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Kaynak: Polis Genel Merkezi (Komenda Główna Policji), istatistikler, 

online: www.kgp.pl’de yayınlanmıştır. 

 

Çocuk suçluluğuna etki eden faktörlere ilişkin günümüzde yapılan 
ampirik çalışmalar, kriminolojinin çok uzun zamandan beri bilinen ger-
çekleriyle örtüşmektedir. Gerçekten de alkol ya da uyuşturucu bağımlı-
lığının, aile içi şiddetin veya bozuk ilişkilerin olduğu bir aile ortamında 
yetişen çocuklarda davranış bozukluklarının görülmesi daha muhtemel-
dir. Bu çocuklar henüz ilk okul yıllarında ciddi kişilik bozukluklarıyla 
veya diğer önemli problemlerle karşılaşmaktadır. Bunun yanı sıra, özel-
likle suç işlemeyi adet haline getirmiş çocukların toplumsal risk altında 
olduklarını vurgulamak gerekir6. 

4. En Düşük Ceza Sorumluluğu Yaşı 

Yukarıda bahsettiğimiz üzere, Polonya Ceza Kanununa göre, en dü-
şük ceza sorumluluğu yaşı 17’dir. 17 yaşın altındaki çocukların ise, ancak 
istisnai durumlarda ceza sorumlulukları doğmaktadır. Ceza Kanununun 
10. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, söz konusu çocukların kanunda öngö-

                                                      
6 Rzeplińska 2009, s. 414. 
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rülen çok ciddi suçlardan birini işlemesi ve suça ve suçluya ilişkin koşulla-
rın gerçekleşmesi; keza bu çocukların yetişmişlik ve eğitim düzeyi veya 
ıslah edici tedbirlerin gerektirmesi halinde, onlara ilişkin davalar yetişkin-
lerin yargılandığı ceza mahkemelerinde görülür. Suçun işlendiği esnada 
17 yaşında olan bir kişi, genel ceza muhakemesi prosedürüne tabidir. Yar-
gılama süreci içerisinde 18 yaşının altında olması da buna engel değildir. 

En düşük ceza sorumluluğu yaşını 17 olarak öngören Polonya Ceza 
Kanununun; olağan dışı haller istisna olmak üzere (kanunun kabul ettiği 
erken yetişkinlik halleri), asgari ceza sorumluluğu yaşını 18 olarak öngö-
ren Çocuk Haklarına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ne uymadığı 
tartışmaları baş göstermiştir. Zira söz konusu Sözleşmenin 10 Nolu Di-
rektifi, taraf devletlerin, 18 yaş altındaki çocuklar bakımından çocuk 
adalet sistemini işletmesi gerekliliğine vurgu yapmaktadır -çocuklara 
ilişkin muhakeme prosedürlerinin ve seçenek tedbirlerin devreye so-
kulması da buna dahildir-7. 

1982 tarihli Çocuk Kanununa göre, 17 yaş altındaki çocuk suçluları-
na karşı, onları ıslah ve koruma yaklaşımı hakim olmalıdır. Bu yaklaşım, 
“yeni toplumsal müdafaa” doktrini ile ilişkilendirilmektedir. Ayrıca söz 
konusu yaklaşım, çocukların suç işlemekten alıkonulması bakımından, 
eğitim ve rehabilitasyonun yanı sıra, onların suç öncesi davranışlarını 
gösterecek koruyucu ve eğitici tedbirlere başvurulması gerekliliğini or-
taya koymaktadır. Bu varsayımlar ekseninde, “çocuk” kavramı, Çocuk 
Kanununda şöyle tanımlanmaktadır: 

a) 13 yaşını tamamlamış ve fakat 17’sini doldurmamış olup da “ce-
zalandırılabilir bir fiili” icra edenler, 

b) Kanunkoyucunun “demoralizasyon” olarak öngördüğü ve ceza 
sorumluluğuna gidilemeyecek mahiyette davranış problemleri gösteren 
18 yaş altındakiler, 

c) 21 yaşını geçmemek şartıyla, haklarında eğitici veya ıslah edici 
tedbirlerin başvurulabileceği kişiler. 

Kanunkoyucu, Çocuk Kanununda, “suç” kavramını değil, “cezalan-
dırılabilir fiil” ibaresini kullanmıştır. Bunun altında yatan neden, onların 
bir yetişkin nispetinde ceza sorumluluğuna gidilebilecek olgunlukta 
olmamasıdır. Ayrıca belirtelim ki, “demoralizasyon” kavramı, söz konu-

                                                      
7 Çocuk Hakları Komisyonu 2007, s. 11-12. 
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su Kanunda tanımlanmamıştır. Ancak sadece madde 4’te, tedavi edilebi-
lecek birtakım davranış bozukluklarına yer verilmiştir: Kamu düzenini 
bozma, yasaklanmış bir fiilin icrası, alkol veya uyuşturucu kullanma, 
evden kaçma, fuhuş ve kriminal gruplarla birliktelik. 

İfade edilmelidir ki, demoralizasyona maruz kalmış çocuklara iliş-
kin asgari bir yaş sınırı öngörülmemiştir. Kaldı ki 13 yaş altındaki bir 
çocuğun suç işlemesi dahi bir demoralizasyon göstergesidir ve bu çocuk-
ların fiilleri, söz konusu Kanun kapsamında cezalandırılabilir mahiyeti 
haiz değildir. Demoralizasyona maruz kalan çocuklara ilişkin hükümler-
le, aile mahkemelerinin, “çocuk kurtarıcıları” ideolojisine bağlı kalarak 
ve devletin şefkat elini göstererek takdir yetkisini kullanmasını sağlamak 
amaçlanmaktadır8. 

Kural olarak, “cezalandırılabilir bir fiili” işleyen çocuk hakkında, ye-
tişkinler bakımından öngörülen cezaya başvurulamaz. Onun yerine Ço-
cuk Kanunu, “cezalandırılabilir fiili” işleyen veya demoralizasyona ma-
ruz kalmış çocuk açısından eğitici ve tedavi edici tedbirler öngörmekte-
dir. Keza “cezalandırılabilir fiili” işleyen çocuk bakımından ıslah edici 
tedbirler de devreye girebilmektedir. 

5. Çocuklara İlişkin Muhakeme Süreci 

5.1. Muhakeme Aşamaları 

1982 tarihli Çocuk Kanunu, çocuklar tarafından suç veya yeniden 
suç işlenmesinin önüne geçmek adına aile mahkemelerini yetkilendir-
mektedir. Söz konusu mahkemeler bir ceza mahkemesi olarak değil, 
ıslah aracı bir kurum olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu mahkemelerin en 
azından teorik açıdan görevi, çocukları cezalandırmak değil, yetişkin bir 
suçlu olma tehlikesi karşısında onları korumak, yardım etmek ve eğit-
mektir. Vurgulamak gerekir ki, aile mahkemeleri, çocuklar hakkında 
zorunlu eğitici ve ıslah edici tedbirlere başvurma ve onları kapalı yerle-
şim kuruluşlarına sevk etme yetkisine sahiptir. Islah yaklaşımı ile, zo-
runlu tedbirlere maruz kalan çocukların cezalandırılması değil, onların 
korunması ve yeniden topluma kazandırılması amaçlanmaktadır. 

Çocuk Kanunun öngörmüş olduğu çocuk adalet sisteminin en temel 
özelliklerinden biri, çocuklarla güven ilişkisini sağlaması ve en elverişli 

                                                      
8 Krajewski 2006, s. 159. 
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tedbirlere hükmetmesi adına, yargılamanın her aşamasında aynı aile 
hakiminin görev almasıdır. Medeni ve ceza yargılama usulünü içine alan 
karma bir usulün benimsendiği çocuk yargılama prosedürü, uygulama-
sının çok zor olmasının yanı sıra, ihtilafın ve istikrarsızlığın hakim oldu-
ğu bir prosedürdür. 

Çocuk yargılama sürecinde üç aşama bulunmaktadır: 

a) Açıklığa kavuşturma süreci 

b) Mahkeme süreci 

c) İnfaz süreci 

5. 2. Açıklığa Kavuşturma Süreci 

Açıklığa kavuşturma süreci, yetişkinlerin yargılanmasındaki hazırlık 
aşamasıyla benzerlik göstermektedir. Söz konusu süreç, suç işlemiş veya 
demoralizasyona uğramış çocuk hakkında bilgilendirilmesinin ardından, 
aile hakiminin eliyle başlamaktadır. Çocuğun yargılanmasında savcının ve 
polisin rolü çok kısıtlıdır. Çocuk Kanununun 37 ve 39. maddesi uyarınca, 
polis, “cezalandırılabilir fiile” ilişkin deliller toplamak ve muhafaza etmek-
le ve gecikmesinde sakınca bulunan hallerle sınırlı olmak üzere, şüpheli 
çocukları sorgulamakla yetkilidir. Ayrıca acil durumlarda, toplanan tüm 
gerekli delilleri derhal ilgili aile hakimine rapor etmek zorundadır. Ancak 
uygulamada bunun aksine polis, derhal değil; soruşturmanın ilerleyen 
safhalarında bu yükümlülüğünü yerine getirmektedir 9. 

Çocuk Kanununun 33. maddesi uyarınca açıklığa kavuşturma süreci, 
demoralizasyon ya da suç teşkil eden bir halin varlığına ilişkin delillerin 
bulunup bulunmadığını ve keza kanunda öngörülen çocuk tedbirlerine 
başvurulması noktasındaki gerekliliği tespit etmeyi amaçlar. Söz konusu 
süreçte aile hakimi, çocuğun eğitim, sağlık ve refah durumuna ilişkin bilgi 
toplayabileceği gibi; gerekirse çocuk, teşhis edilmek üzere, aile mahkemesi 
tarafından bir aile teşhis ya da danışma merkezine veya özel bir merkeze ya 
da bir uzman kuruluşa sevk edilebilir. Bunun yanı sıra, 6 haftayı geçmemek 
üzere, bir sağlık kuruluşunda gözlem altına alınabilir (JA md. 25 ve 25a). 

Söz konusu süreç, genel olarak Medeni Usul Kanunu hükümlerine 
tabidir. Buna karşılık, polis tarafından delillerin toplanması ve muhafaza 
altına alınması ile müdafiinin atanmasına ilişkin hususlar da Ceza Mu-
hakemesi Kanunu hükümleri uygulanmaktadır. Açıklığa kavuşturma 
                                                      
9 Korcyl-Wolska 2001, s. 425-426. 
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süreci, demoralizasyon ya da suç teşkil eden bir hale ilişkin delillerin 
bulunmaması durumunda, aile hakimi tarafından sonlandırılır. Keza 
hakim, eğitici veya ıslah edici tedbirlerin çocuğa fayda sağlamayacağı 
kanısındaysa veya çocuk daha önceden benzer bir tedbirle karşılaşmışsa, 
takdir yetkisine bağlı olarak her an davayı sonlandırabilir. 

Ayrıca mezkur süreçte, aile hakimi, dava konusu olayı uzlaşma ko-
misyonuna gönderebilir ve mağdur ile fail arasındaki anlaşma neticesin-
de süreci nihayete erdirebilir. Adalet Bakanlığının istatistik verilerine 
göre, 1999-2009 yılları arasında hakimin takdir yetkisi ile son bulan açık-
lığa kavuşturma süreci, “cezalandırılabilir fiile” istinaden açılmış davala-
rın %9-11’ini oluşturmaktadır10. 

Adı geçen süreci sonlandırmanın yanı sıra, hakimin şu kararları al-
ma yetkisi de bulunmaktadır: 

a) Okul veya bir sosyal kuruluş bünyesinde yürütülecek eğitici ted-
birlerin uygun olacağını düşünüyorsa, dava konusu olayı, çocuğun oku-
luna ya da bağlı olduğu bir sosyal kuruluşa taşımak, 

b) Eğitici veya tedavi edici tedbirlerin devreye sokulmasını gerekti-
recek delillerin varlığı halinde, dava konusu olayı, muhakemenin “ilgi-
lenme ve eğitim süreci” aşamasına taşımak, 

c) Çocuğun ıslah kurumuna yerleştirilmesi şartları oluşmuşsa, dava 
konusu olayı muhakemenin “ıslah süreci” aşamasına taşımak. Belirtelim 
ki, 1999-2009 yılları arasında, bu tür muhakeme süreçlerine konu olan 
“cezalandırılabilir fiillerin” yalnızca %1-2’si ile demoralizayonun görül-
düğü haller bakımından ıslah süreci işletilmemiştir11. 

d) Açıklığa kavuşturma süreci, çocuğun, Ceza Kanununun yetişkin-
ler bakımından öngördüğü ceza mahkemesinde yargılanmasını gerekti-
recek çok ciddi bir suçu işlediğine ışık tutuyorsa, dava konusu olayı ceza 
mahkemesine taşıması üzere savcıya göndermek. Bunun istisnai bir du-
rum olduğunu belirtmek gerekir. Zira, 1999-2009 yılları arasında savcıya 
intikal eden olay sayısı 207 ila 332 arasında değişmektedir. Bu sayı, açık-
lığa kavuşturma sürecine konu olan tüm davaların %0,2 -%0,3’üne teka-
bül etmektedir12. 

                                                      
10 Adalet Bakanlığı 2010, s. 11. 
11 Ibidem. 
12 Ibidem. 



Barbara STAŃDO-KAWECKA - Çev.: Araş. Gör. Melik KARTAL 414 

Çocuk Kanununun 40. maddesi uyarınca, “cezalandırılabilir bir fiili” 
işleyen 13 yaş ve üzeri çocuklar, 72 saati aşmamak üzere, özel bir polis 
merkezinde göz altında tutulabilir. Çocuğun göz altına alınması duru-
mundan, ailesi veya vasisi ve ayrıca aile mahkemesi derhal haberdar 
edilir. 72 saat içerisinde aile hakimi tarafından geçici tedbirlere hükme-
dilmezse, çocuk derhal serbest bırakılır ve ailesinin veya vasisinin hima-
yesine bırakılır. 

Açıklığa kavuşturma sürecinde, geçici tedbirlere, aile hakimi veya 
aile mahkemesi tarafından başvurulur. Bu tedbirler kapsamında çocuk, 
gözetim memuru veya diğer bir yetkili kişi tarafından gözlem altında 
bulundurulacağı gibi; bir iş yerine, gençlik organizasyonu ya da gençlik 
eğitim merkezine, koruyucu aileye veya bir sağlık kuruluşuna da sevk 
edilebilir. Aile hakimleri tarafından başvurulan geçici tedbirler, genel 
olarak, hüküm verilirken aile mahkemeleri tarafından tesis edilen eğitici 
ve tedavi edici tedbirlerle büyük benzerlik göstermektedir. Bazı durum-
larda çocuğun gözaltı merkezine yerleştirilmesi geçici bir tedbir olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Ancak bundan sonraki evrede uygulama alanı 
bulan merkezler, Adalet Bakanlığı bünyesinde faaliyet göstermektedir. 
Dava konusu olayın mahkemeye intikal etmesinden önce çocuğun gözal-
tı merkezine yerleştirilmesine karar verilmesi durumunda, söz konusu 
süre 3 ayı aşamaz. Buna karşılık, durumun gerektirmesi halinde sürenin 
3 ay daha uzatılması mümkündür. İlk derece mahkemesince hüküm tesis 
edilene kadar gözaltı merkezinde geçirilecek süre bir yılı geçemez ve bu 
süre yalnızca istisnai olarak ve bölge mahkemesi tarafından uzatılabilir. 

Kural olarak, çocukların gözaltı süreci, yetişkinler bakımından ön-
görülen tutukevlerinde gerçekleştirilemez. Ancak Çocuk Kanununun 18. 
maddesinin 2. fıkrası, 15 yaşını doldurmuş olan çocuklar açısından bu 
kuralın istisnasını teşkil etmektedir. Buna göre, çocuğun, Ceza Kanunu-
nun 10. maddesinin 2. fıkrasında yetişkinler bakımından öngörülen ce-
zayı gerektiren bir konumda olması ve çocuk gözaltı merkezlerinin kon-
tenjan açısından yetersiz kalması halinde söz konusu istisna devreye 
girmektedir. Cezaevi istatistiklerine göre, 31 Aralık 2012’de yetişkinlerin 
tutukevlerinde göz altında bulundurulan, 15-16 yaşlarında toplam 6 
çocuk bulunmaktaydı13. 

                                                      
13 Adalet Bakanlığı, Cezaevi Hizmet Merkez Yönetimi 2013, s. 14. 
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5.3. Mahkeme Süreçleri 

Aile hakiminin vereceği kararla açıklığa kavuşturma sürecinin ta-
mamlanmasının ardından, mahkeme süreci şu aşamalardan biriyle de-
vam etmektedir: 

a) İlgilenme ve eğitim süreci veya 

b) Islah süreci 

Islah sürecinin söz konusu olabilmesi için, çocuğun 13 yaşını dol-
durmuş olması ve “cezalandırılabilir fiillerden” veya ekonomik suçlar-
dan birini işlemiş olması lazım gelir. Ayrıca çocuğun ıslah kurumuna 
yerleştirilmesini iktiza eden sebeplerin bulunması gerekir. İlgilenme ve 
eğitim süreci ise demoralizasyona uğramış çocuklar ile “cezalandırılabi-
lir fiillerin” söz konusu olduğu haller bakımından uygulama alanı bul-
maktadır. Ancak bunun için, ıslah edici tedbirlerin uygulanmasını gerek-
tirecek sebeplerin de bulunmaması gerekmektedir. 

İki süreç arasındaki temel fark, bu süreçlere ilişkin prosedürlerin 
öngörüldüğü kanun hükümleri bakımından ortaya çıkmaktadır. İlgilen-
me ve eğitim süreci, kural olarak Medeni Usul Kanunu hükümlerine 
tabidir. Bu süreçte tek aile hakimi görev yapmakta olup, gayri resmi bir 
usul izlenmektedir. Islah sürecinde de tek hakim görev alsa da, bu sürece 
resmi usul hakimdir. Yine söz konusu süreçte Ceza Muhakemesi Kanu-
nu hükümleri uygulanmakta ve ayrıca zorunlu müdafilik benimsenmek-
tedir. Bunlara ilave olarak, ciddi suçların görüldüğü davalarda savcının 
da duruşmaya katılması zorunludur. Ancak, savcı suçlamada buluna-
maz. Zira onun çocuk davalarındaki görevi, kamu yararını korumaktan 
ibarettir. Çocuk davalarının görüldüğü duruşmalar, eğitimsel sebeplerin 
gerektirdiği haller istisna olmak üzere, halka kapalıdır. 

Genel olarak, aile mahkemesi hakimleri, çocuk davalarında geniş 
takdir yetkisine sahiptir. Nitekim davanın sona erdirilmesi veya devam 
ettirilmesi ve keza geçici, eğitici, tedavi edici veyahut ıslah edici tedbir-
lere başvurulması bakımından bu durum geçerli olmaktadır. Ayrıca 
aile mahkemeleri, çocuğun eğitsel ihtiyaçlarının gerektirmesi duru-
munda, söz konusu tedbirlerin geri alınması ve iptal edilmesi yetkisine 
de sahiptir. 

Çocuk Kanunu uyarınca, açıklığa kavuşturma sürecinde görev alan 
bir aile hakiminin, aynı davanın hüküm verme aşamasında da görev 
almasına engel bir durum bulunmamaktadır. Kaldı ki, 1982’de kurulan 
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Polonya Çocuk Adalet Sisteminin en temel özelliklerinden biri de muha-
kemenin her aşamasında aynı aile hakiminin görev almasıdır. Buna kar-
şılık, AİHM, Adamkiewicz- Polonya davasında, açıklığa kavuşturma süre-
cinde delil toplayan aile hakiminin, muhakemenin diğer aşamalarında 
da görev almasını AİHS’in 6. maddesine aykırı bulmuştur14. Zira mah-
keme, bu durumun, çocukların çıkarının korunması amacı ile örtüşme-
diği kanısındadır15. AİHM’in bu kararı, birçok hakim16 ve doktrindeki 
pekçok görüş17. tarafından desteklenen ve çocuk adalet sisteminin teme-
lini oluşturan koruyucu ve babacan hakim modeliyle uyuşmamaktadır. 
Ancak belirtelim ki, AİHM’in söz konusu kararının gerekleri, Polonya 
tarafından yerine getirilmemiştir. 

6. Çocuklara Uygulanan Tedbirler 

Yukarıda bahsi geçen birkaç istisna dışında, çocuk suçlular cezai 
yaptırıma tabi tutulamazlar. Söz konusu istisnai yaptırımları; eğitici, 
tedavi edici ve ıslah edici tedbirler oluşturmaktadır. Eğitici ve tedavi 
edici tedbirler, 13-16 yaş aralığında olup “cezalandırılabilir fiilleri” işle-
yen çocuklar ile 18 yaşın altındaki ciddi davranış bozukluğu gösteren 
çocuklar bakımından uygulama alanı bulmaktadır. Bununla birlikte ıslah 
edici tedbirler, yalnızca 13-17 yaş aralığında olup, “cezalandırılabilir 
fiilleri” işleyen (Ceza Kanununun suç ya da ekonomik suç olarak öngör-
düğü) çocuklar bakımından uygulanmaktadır. 

Aile mahkemesi, eğitici, tedavi edici veya ıslah edici tedbirlerden 
hangisinin uygulanacağına karar verirken, söz konusu tedbirin; çocuğun 
menfaatine uygun ve onun kişisel ve davranış gelişimine pozitif etkide 
bulunabilecek ve ayrıca ailesinin ya da vasisinin, teşvik ve destekte bu-
lunabileceği bir tedbir olmasına özen göstermelidir. Belirtelim ki, ıslah 
edici tedbirler bakımından bunların yanı sıra, failin demoralizasyon se-
viyesi, suç teşkil eden fiilin doğası ve koşulları ve keza failin ıslahı nok-
tasında eğitici tedbirlerin yetersiz kalacağının anlaşılması gibi hususlar 
da aranmaktadır. Çocuk Kanunu, suçun işlenme anında çocuğun kusur 
yeteneğinin bulunup bulunmadığının belirlenmesinde, suçun vücuda 

                                                      
14 ECtHR 2 Mart 2010, Adamkiewicz-Polonya, no. 54729/00, par. 93 ve 94. 
15 Ibidem. 
16 Czarnecka-Dzialuk ve Wójcik 2011, s. 899-922. 
17 Bojarski 2009, s. 278. 
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ermesi şartını aramamaktadır18. Keza suça ilişkin hal ve koşullar, orantı-
lılık ilkesine uygulama alanı sağlamamaktadır19. 

Eğitici tedbirler kataloğunu şunlar oluşturmaktadır: 

a) Kınama, 

b) Çocuğun kendi ailesi ya da vasisi tarafından veya bir sosyal ku-
ruluşta ya da bir iş yerinde veyahut gözetim memuru ya da bir başka 
yetkili kişi tarafından gözetim altında bulundurulması, 

c) Zararın giderilmesi, mağdurdan özür dilenmesi, mağdur ya da 
kamu yararına ücretsiz bir işte çalıştırılması, eğitici bir okula veya bu 
mahiyette bir işe sevk edilmesi, eğitici veya tedavi edici kurslara yönlen-
dirilmesi, belirli yerlerde bulunmaktan men edilmesi, alkol ve diğer sar-
hoş edici şeyleri kullanmaktan alıkonulması gibi özel tedbirler, 

d) Araç kullanma yasağı, 

e) “Cezalandırılabilir fiil” ile elde edilen eşyalara el konulması, 

f) Çocuk gözaltı merkezine yerleştirilmesi, 

g) Profesyonel koruyucu ailenin yanına yerleştirilmesi, 

h) Eğitime, tedaviye veya mesleğe yönelik kursların sağlandığı uy-
gun bir kuruma yerleştirilmesi, 

i) Gençlik eğitim merkezine yerleştirilmesi. 

Tedavi edici tedbirler; zeka geriliği ya da zihinsel bir hastalığı olan 
veya alkol ya da uyuşturucu bağımlılığından kaynaklanan bir zihinsel 
rahatsızlığı bulunan çocuklar bakımından uygulama alanı bulmaktadır. 
Bu tedbirler, çocuğun, ruh ve sinir hastalıkları hastanesine ya da uygun 
bir sağlık hizmet kuruluşuna veya ıslah kurumu ya da uygun bir gençlik 
eğitim merkezine yerleştirilmesini gerekli kılmaktadır. Belirtelim ki, eği-
tici ve tedavi edici tedbirlerin uygulanması bakımından herhangi bir 
süre sınırı öngörülmemiştir. Ancak kural olarak, söz konusu tedbirler, 
çocuğun 17 yaşını doldurmasıyla son bulmaktadır. Fakat bazı durum-
larda bu tedbirler çocuğun 21 yaşına vardığı ana kadar uygulanabilmek-
tedir. Tedbirlerin uygulanmasına karar veren aile mahkemesi, eğitsel 
sebeplerin gerektirdiği herhangi bir zaman diliminde, tedbiri değiştirebi-
lir veya geri alabilir. 

                                                      
18 Zoll 2009, s. 194.  
19 Ayrıca bkz. Stańdo-Kawecka 2010, s. 1004-1008. 
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Islah edici tedbirlerin uygulanma sahası, -derhal veya tecilli yerleş-
me şeklinde- ıslahevleridir. Bu kurumlar Adalet Bakanlığına bağlı olarak 
faaliyet göstermektedir. Ancak belirtelim ki, söz konusu kurumlar ceza-
evi sisteminin bir parçası olarak teşekkül etmemektedir. Diğer tedbirler 
gibi, ıslah edici tedbirlerin uygulanması bakımından da herhangi bir 
süre sınırı öngörülmemiştir. Bu itibarla, çocuğun, 21 yaşına kadar ıslahe-
vinde kalması mümkündür. Ancak bu süre dolmadan, çocuk hakkında 
koşullu salıverme kararına da hükmedilebilmektedir. Çocuğun ıslahevi 
infazına ilişkin hususların düzenlendiği kanun hükümleri, tekrar toplu-
ma kazandırılması adına, her bir çocuğun tedavi ihtiyacını karşılayacak 
şahsa özel tedavi planlarının hazırlanmasını ve keza çocuğa, geniş çapta 
terapik, eğitici ve mesleki faaliyet alanları sağlanmasını vurgulamakta-
dır. 2012 yılında Anayasa Mahkemesi, Adalet Bakanlığı tarafından20 çı-
karılan çocuk gözaltı merkezleri ve ıslahevlerine ilişkin bazı yönetmelik-
lerin anayasaya aykırı olduğu sonucuna varmıştır. Zira kişinin özgürlü-
ğünün kısıtlanmasına ilişkin konular, kanunla düzenlenmek zorunda-
dır21. Bu bağlamda bir değerlendirmede bulunan ilgili Başsavcı; 
kanunkoyucu tarafından cezaevindeki yetişkin suçlulara sağlanan im-
kanların (temel hak ve özgürlüklerin korunmasına ilişkin), ıslahevindeki 
çocuklara tanınan imkanların fevkinde olduğunu ifade etmektedir. 

Uygulamada, işledikleri “cezalandırılabilir fiile” istinaden eğitici, 
tedavi edici veya ıslah edici tedbirlere maruz kalan çocuk sayısının son 
zamanlarda oldukça istikrarlı olduğu görülmektedir. Nitekim 2000-2011 
yılları içerisinde bu sayı, 23 ila 28 bin arasında değişiklik göstermiştir. 
Belirtelim ki, uygulanan tedbirlerin çoğunluğunu eğitici tedbirler oluş-
turmaktadır. En çok uygulanan eğitici tedbirler; çocuğun kınanması ve 
gözetim memuru tarafından gözlem altında bulundurulmasıdır. Islah 
edici tedbirlere ise oldukça nadir başvurulmaktadır (yılda ortalama 691-
1322 çocuk bakımından)22. 

Batı penolojisine yıllardır hakim olan delil endeksli yaklaşım, araş-
tırmaların objektif, tutarlı ve kullanışlı olmasına zemin oluşturduğu gibi, 
ceza politikası ve uygulamasına rehberlik etmesi açısından da en elveriş-

                                                      
20 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie zakładów poprawczych i schronisk 

dla nieletnich, müteakip değişikliklerle 17.10.2001’de yayınlandı.  
21 Anayasa Mahkemesi Kararı U 1/12, 02.10.2012’de yayınlanmıştır. 
22 Stańdo-Kawecka 2009, s. 209-210; Merkez İstatistik Birimi 2013, s. 167. 
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li bir yoldur23. Buna karşılık Polonya’da, çocuk adalet sistemi ve çocuklar 
bakımından uygulanan tedbirlere yönelik yapılan programların etkinli-
ğine ilişkin ampirik çalışmalar oldukça sınırlıdır. Güvenilir kaynak-
lar,çocuklar için dizayn edilen sistemlerin, yeniden suç işleme oranının 
çok yüksek olması sebebiyle, etkinlik bakımından tartışmalı bir hal aldı-
ğını göstermektedir24. 2009 yılı Yüksek Teftiş Kurulu25 raporlarına göre, 
ıslahevinden serbest bırakılan çocukların yaklaşık %56’sı, birkaç yıl içeri-
sinde yeni suçların mahkumu olmaktadır26. Eğitici ve ıslah edici kurum-
larda kalan çocuklar bakımından da benzer sonuçlar görülmektedir27. 
1982 tarihli Çocuk Kanunu gerekçesinde de belirtildiği üzere, mezkur 
Kanun, çocuk suçluluğu ile mücadele etmeyi ve suçlu çocukların normal 
hayata kazandırılmasını amaçlamaktadır. Ancak bu amaç, uygulamada 
yaşanan birtakım aksaklıklar nedeniyle, büyük ölçüde karşılık bulama-
maktadır. Çocuk ve ailelere yönelik dizayn edilen programların etkinsiz-
liği ve keza çocuk ve ailesi ile, ilgili kuruluşlar arasında yaşanan prob-
lemler bu aksaklıklara örnek gösterilebilir. 

7. Sonuç 

Çocuk adalet sistemleri ülkeden ülkeye farklılık arz etmektedir. 
Hukuk ile çatışan çocuklar bakımından öngörülen yasal düzenlemeler ve 
kuruluşlar bağlamında yaşanan gelişmeler, pekçok ülkenin, ıslah yakla-
şımını esas alarak kendi çocuk adalet sistemlerini oluşturduğunu gös-
termektedir. Nitekim 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren, çocukların 
yargılama usulüne ilişkin hakları tanınmış ve garanti altına alınmış; keza 
suç ve suçluya ilişkin koşulların bir sonucu olarak orantılılık ilkesinin 
uygulanmasına olanak sağlanmıştır28. 1980’lerden bu yana adaletin sağ-
lanması mevzuunda yaşanan bu olumlu değişim, uluslararası arenada 
da bariz bir şekilde varlığını hissettirmiştir29. 
                                                      
23 Bakınız U.S. Adalet Bakanlığı, Ulusal Ceza İnfaz Kurumu 2009, erişilebilir online: 

http://static.nicic.gov/Library/024107.pdf (erişim tarihi: 15.06.2013).  
24 Klaus 2009, s. 342-345. 
25 Yüksek Teftiş Kurulu (Najwyższa Izba Kontroli), kamu harcamalarını denetleyen 

bağımsız ve en üst mercidir. 
26 Najwyższa Izba Kontroli (2009), erişilebilir online rapor: http://www.nik.gov.pl/ 

kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrole,3238.html (erişim tarihi: 15.06.2013).  
27 Pruin 2010, s. 1547. 
28 Dünkel, Grzywa, Pruin ve Šelih 2010, s. 1825-1833. 
29 Pruin 2010, s. 1547. 
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Polonya çocuk adalet sistemine; çocukları korumak, eğitmek ve suç-
lu ya da suçlu olma tehlikesi altındaki çocukları ıslah etmek amacını haiz 
“saf” ıslah anlayışı hakimdir. Polonya’nın, koruyucu ve babacan çocuk 
adalet sistemini esas alan yaklaşımı, Adamkiewicz-Polonya kararı ile 
AİHM tarafından uygun bulunmamıştır. Anayasa Mahkemesi, Adalet 
Bakanlığı tarafından çıkarılan çocuk gözaltı merkezleri ve ıslahevlerine 
ilişkin yönetmeliklerin anayasaya aykırı olduğu sonucuna varmıştır. Bu 
bilgiler ve ceza adalet sistemine dair uluslararası standartlar ışığında, 
Polonya çocuk adalet sisteminde reformsal değişikliğe gidilmeli ve bu 
değişiklikle, çocukların, maruz kaldıkları tedbirlere ilişkin hakları ve 
özgürlükleri ve keza yargılanma usulüne ilişkin hakları geliştirilmelidir. 
Keza mezkur adalet sistemi, yeniden suç işlemeyi azaltacak mahiyette 
etkinleştirilmelidir. Ancak maalesef, söz konusu reformlara temel teşkil 
eden mevcut ampirik çalışmalar, bu husustaki tartışmaları ortadan kal-
dıracak yeterliliğe sahip değildir. 
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I. 

Slovenia is a small (2012 a total of 2 million inhabitants, approximately 
20.000 km2) central European country with totalitarian and socialistic his-
toric legal experiences and even traditions, bound mainly to its existence 
inside different Yugoslav states in the period of 1918 to 1991 (after breaking 
apart of the Austrian-Hungarian Monarchy at the end of the First World 
War, Slovenia was a constitutional part of the Kingdom of Serbs, Croats 
and Slovenians, later named Kingdom of Yugoslavia, to be transformed 
after the Second World War, which at the same time was a stage for a so-
cialistic revolution in Yugoslavia, first into Democratic Republic of Yugo-
slavia, then into Federal People’s Republic of Yugoslavia and finally into 
Socialist Federative Republic of Yugoslavia, which disintegrated in the civil 
wars in the region in the early 90-ies of the 20th century). After entering 
groundbreaking democratization processes and obtaining independence 
(on 26th of June 1991) and international recognition under the constitutional 
name Republic of Slovenia as a state, it entered the European Union (EU) 
on the 1st of May 2004, was soon accepted into the so called Shengen area of 
free movement of persons, goods and services inside the EU and adopted 
the Euro (1st of January 2007) as a national currency. In this sense, Slovenia 
is, let it say this way, a full member of the EU. 

                                                      
1 Damjan Korošec, PhD is full professor for criminal law at the University of Ljubljana, 

Faculty of Law and lecturer of criminal law at the University of Maribor, Faculty of Law 
(Slovenia). He is also member of the National Bioethics Committee of the Republic of Slo-
venia. damjan.korosec@pf.uni-lj.si 



Dr. Damjan Korošec 424 

Regarding the development of criminal legislation, it is worth men-
tioning, that the Criminal Code of the Kingdom of Yugoslavia, enacted 
under King Aleksandar Karađorđević’s dictatorship and commonly 
known as the first Yugoslav “modern criminal legislation”, entered into 
force on 1st of January 1930, is still regarded as - for that time - a rather 
progressive eclectic peace of criminal legislation. 

In April 1941 the Kingdom of Yugoslavia was attacked and occu-
pied by the Axis forces. What is today Slovenia was occupied by Ger-
many, Italy and Hungary. The three occupying powers annexed the oc-
cupied territories into their states and declared that their legal order, 
including their criminal law, was valid. The Slovenian national struggle 
for liberation began almost instantly and in the course of armed resis-
tance (together with the pan-Yugoslav resistance movement) new state 
institutions and an alternative legal order were gradually established. 
The Slovenian National Liberation Committee, as the highest representa-
tive body of the national struggle for liberation, issued already in Sep-
tember 1941 the “Decree on the protection of the Slovenian nation and its 
movement for liberation and unification” - the first substantive criminal 
law provision issued during the fight against the occupying powers in 
Slovenia and in all of Yugoslavia. 

After the end of the Second World War several criminal codes were 
enacted in Yugoslavia, starting with the year 1951. The late Federal 
Yugoslavia used a common Criminal Code with an extensive general 
part and a rather minute special part, including mainly crimes against 
the federal state, its military readiness and international law and human-
ity. In all federal entities of the state, including of course Slovenia as a so 
called socialist republic there were additional criminal codes in force (in 
Slovenia since 1977), consisting of a minute general part (dealing mainly 
with juvenile offenders and some sanctions) and a large special part, 
including almost all incriminations in force at that time. So in Slovenia 
until breaking apart of the federal Yugoslav state in the early nineties of 
the last century, simultaneously two criminal codes were in force: the 
Yugoslav and the Slovenian, among which the Slovenian CC77 was the 
most relevant for juvenile justice. It is interesting to know that in the field 
of substantive criminal law, including juvenile justice no provisions of 
the Criminal Code of SFRY as well as of the Criminal Code of Slovenia as 
a federal part of Yugoslavia with relatively important legislative powers, 
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especially in the field of the general part were formally declared as “in 
conflict with human rights and fundamental freedoms” in the given 
sense in the period between the proclamation of the new constitution 
and the implementation of the new Criminal Code of the Republic of 
Slovenia in the mid-nineties of the last century. This is up to present time 
regarded as an important sign, that the substantive criminal law of the so 
called old Slovenia, and above all the juvenile justice system, as regu-
lated in Slovenian substantive criminal law, were rather modern for the 
given time. 

The all new Criminal Code of Slovenia as an independent state 
(“Kazenski zakonik Republike Slovenije” – CC95) was adopted in the new 
Slovenian parliament in September 19942 and entered into force on the 1st 
of January 1995. It was amended in 1999 and 2004. On 1st of November 
2008 it was replaced by an all new Criminal Code, adopted by the politi-
cally changed state parliament in 2008 (CC08, officially abbreviated CC-
1, hereafter CC-1) and amended broadly in 2011 (these amendments en-
tered into force on 15th of May 2012). 

After the great political turnover at the end of the 20th century a lot 
of changes and novelties in the Slovenian substantive criminal law were 
enacted rather hastily and under obvious influence of foreign, especially 
German criminal legal systems, especially integral criminal codes. Some 
amendments were made as a reflection of legal provisions of interna-
tional law. 

The recent Code of Criminal Procedure, which is the first Slovenian 
CCP after the disintegration of former Yugoslavia, was adopted by the 
National Assembly of the Republic of Slovenia in September 1994. It has 
been amended several times until this moment. In most of the important 
respects the present criminal procedural legislation of Slovenia main-
tains the structure of the last Yugoslav CCP adopted in 1967 although 
some significant changes in the adversarial direction have been made. 
Recent changes in special procedures, provided for cases of juvenile de-
linquency, which are traditionally regulated in the Code of Criminal 
Procedure in Slovenia and comparatively very traditional, are of rather 
minor importance. 

                                                      
2 OJ of the Republic of Slovenia, Nr. 63/94. 
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II. 

Juvenile justice has to be regarded as a traditional part of the inte-
gral that is the main code on substantive criminal law in Slovenia. Spe-
cial legislation with substantive criminal legal provisions on juvenile 
justice outside main criminal substantive legislation is no part of Slove-
nian legislative tradition. Several chapters are dealing with this issue 
extensively in Slovenian criminal codes through history. The CC-1, enter-
ing into force in 2008 suddenly, although not completely unexpectedly 
broke with this long term legislative praxis and stopped dealing with 
juvenile offenders in the old way, Slovenian criminal lawyers were ac-
customed to. In CC-1 the new Slovenian legislator declared, that the new 
criminal legislation is to be used for non-minors that is for adult offend-
ers only and that for juvenile offenders an all new Juvenile Criminality 
Act is to be prepared. Until the entering into force of this new legislation 
for juvenile justice, old provisions of the CC-1-predecessor (CC95) are to 
be used. 

Until this moment no in 2008 announced Juvenile Criminality Act 
(Juvenile Justice Act) was enacted in Slovenia and even no serious politi-
cal and legislator plans of preparing such an act are known to the public, 
so almost twenty years old provisions on this topic are in force and the 
only one, this report can deal with. They should be outlined in the fol-
lowing paragraphs. 

Offenders of crimes can be divided into five categories, according to 
Slovenian criminal law: 

1) Children below the age of 14 may not be held criminally liable (ar-
ticle 71 of the CC95). It is interesting to know, that the new CC-1 from 
2008 contains (Art. 21) a very similar provision, although explicitly not 
dealing with non-adult offenders. That is why such a declarative provi-
sion in a code, not meant for non-adult offenders in the first place has to 
be declared as redundant. 

If a child commits a crime, he is dealt with inside institutions, which 
provide general help to children in trouble, including those with severe 
behavioral problems: so called social agencies (social work centers), so-
cial workers or psychologists in schools or in the general network of 
communities or state, general health care institutions. No special institu-
tions are provided for such offenders. 
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2) Juveniles who at the time of the commission of an offence had 
reached the age of 14 but not yet 16 (minors) are criminally liable, but 
only educational measures may be applied. Safety measures (with the 
exception of a prohibition to engage in certain occupations) may also be 
ordered. 

3) Juveniles who at the time of the commission of an offence had 
reached the age of 16 but not yet 18 (so-called “older juveniles”) are crimi-
nally liable. In general educational measures may be applied, but in ex-
ceptional cases the court may impose juvenile detention or a fine. In ad-
dition a driving license may be revoked and banishment from the coun-
try may be imposed as accessory sentences. 

Also all safety measures except for a prohibition to engage in certain 
occupations may be ordered. 

4) In case the offender is a so-called “young adult”, i.e. he or she has 
committed an offence as an adult but has not yet reached the age of 
twenty-one by the end of the trial, the court may (bearing in mind the 
circumstances of the case) instead of imposing an imprisonment sen-
tence, order that he or she be placed under the supervision of the social 
services or may impose any institutional measure (these two are educa-
tional measures primarily reserved for juveniles). 

5) Adult offenders. 

According to the present criminal law of Slovenia the following 
sanctions may be imposed on juveniles (offenders, tempore criminis 
older than 14 and under 18 years of age): 

– educational measures (reprimand, instructions and prohibitions, 
supervision by a social welfare agency, committal to an educational insti-
tution, committal to a juvenile detention centre, committal to an institu-
tion for physically or mentally handicapped youth), and 

– sentences (a fine and juvenile prison). 

The age of the offender is the fundamental criterion in the decision 
of a court whether to impose an educational measure or a sentence. A 
sentence may be imposed only on an older juvenile (aged 16-18), and 
only exceptionally. 

When imposing a sentence the court has to specify why it did not 
impose an educational measure in the individual case. In addition, the 
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evaluation is also crucial in respect of how intensive care and help are 
needed for a juvenile to reach a goal – education and re-education. 

Data show3 that in Slovenia in approximately 98% of all cases in-
volving juveniles the courts decide to impose an educational measure. 
As regards the selection among the six educational measures (one of 
them - instructions and prohibitions - has eleven different forms), it 
should be emphasised that for the purpose of educational measures the 
seriousness of a criminal offence, which is of substantial importance 
when determining a sentence for adult offenders, as a rule does not in-
fluence the selection of an educational measure. The deciding factor is 
the need established by the court for further education and re-education 
of a juvenile. The seriousness and nature of a criminal offence are only 
some criteria in the selection of an educational measure, and their effect 
is shown only when there is an issue regarding whether a juvenile is to 
be committed to a juvenile detention centre. 

Juvenile prison, as the most severe sanction for juveniles, may be 
imposed only if two formal conditions are fulfilled: 

– the offender is an older juvenile (aged 16-18), and 

– the juvenile has committed a serious criminal offence (a criminal 
offence punishable by five years of imprisonment or more). 

In addition the court has to establish a high degree of criminal liabil-
ity. The court determines the criminal liability of a juvenile by evaluating 
whether the juvenile was capable of understanding the meaning of his or 
her act, and whether he or she controlled his or her conduct. Further-
more, the court has to establish whether the juvenile was acting with 
intent or negligence. 

Thereby the court has to consider these capacities as constituent 
parts of the juvenile’s personality. 

                                                      
3 The following overview on juvenile justice in Slovenia is taken partly from the 

National report on Slovenia, prepared by Šugman Gotvan K. et al. for HEUNI, The 
European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations 
in: Criminal Justice Systems in Europe and North America, Helsinki, 2004. Several up-
dated fragments of different national reports on the implementation of interna-
tional treaties, prepared by governmental bodies of Slovenia in the last decade 
were also included in this report. 
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Notwithstanding the statutory scale of punishment for the offence, 
the court imposes juvenile prison for not less than six months and not 
more than five years. For criminal offences for which a sentence of thirty 
years imprisonment may be imposed (e.g. aggravated murder), the 
maximum sentence of juvenile prison is ten years. 

A fine and juvenile prison are rarely used, only in exceptional cases. 
After the adoption of the new Criminal Code in 1995 the following 
trends can be seen in the imposing of sanctions on juveniles: 

– a decrease in the number of reprimands imposed. According to 
judges, reprimands have been imposed as an emergency measure, due to 
the lack of other adequate educational measures; 

– distinctive enforcement of a new educational measure (instruc-
tions and prohibitions) which after only five years accounts for one fifth 
of all the sanctions imposed on juveniles, 

– with the introduction of instructions and prohibitions, also the use 
of supervision by a social welfare agency has increased. This measure is 
often combined with some concrete instructions or prohibitions. 

Slovenia is as a successor state of former Federal Socialist Republic 
of Yugoslavia or as an independent ratifier an active co-former and user 
of international legal instruments, dealing with rights of children and 
especially with juvenile offenders. Slovenia is bound by almost all 
known relevant international treaties in this field, including the UN 
Convention on the Rights of the Child (since 1991) and the Declaration 
on the Survival, Protection and Development of Children. 

In the implementation of the UN Convention on the Rights of the 
Child Slovenia has adopted numerous measures with the intention of im-
plementing children’s rights. These include: the Resolution on the Founda-
tions of the Formulation of Family Policy in the Republic of Slovenia, new 
education legislation which regulates the entire education system, new 
health and social legislation and numerous other measures relating to the 
implementation of the civil, political, social and economic rights of chil-
dren. Several of them are of major importance also in regard of crime pre-
vention and dealing with juvenile perpetrators of criminal acts. 

In 1996, in response to the Initial Report on the Implementation of 
the UN Convention on the Rights of the Child in the Republic of Slove-
nia, the UN Commission for Children’s Rights expressed its acknowl-
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edgement of the Republic of Slovenia’s work in this field and proposed 
further measures for the implementation of children’s rights in the Re-
public of Slovenia. These included: the adoption of appropriate meas-
ures, including legislative measures, to stop the maltreatment and sexual 
abuse of children in the family and ratification of the Hague Convention 
on the Protection of Children in Intercountry Adoptions, the adoption of 
appropriate measures in the area of the vocational education of children, 
and similar. 

In 1999, in accordance with these recommendations, the Republic of 
Slovenia passed new legislation and numerous measures in the area of 
the vocational training of children, altered criminal legislation in favor of 
children and women who are the victims of violence in the family and 
society and adopted numerous other measures in the area of the protec-
tion of children against violence in the family (regional expert teams for 
the multidisciplinary treatment of children's issues), passed legislation 
which improves the position of children in civil proceedings, passed 
legislation relating to children with special needs, ratified the European 
Convention on the Exercising of Children's Rights and adopted the Na-
tional Guarantee and Maintenance Fund Acts. Also passed was the pro-
gram of the fight against poverty and social exclusion and the National 
Social Care and Assistance Program to 2005, which inter alia define the 
measures of the state, local government and NGOs in the area of the pro-
tection of children's rights. Additionally, with the intention of ensuring 
the greater inclusion of Romany children in society, the Program for the 
Protection of Romanies was adopted. A new law on parental care and 
family benefits, which inter alia defines state aid for single-parent fami-
lies, is undergoing parliamentary procedure. 

These legislative and program-related measures of the state and lo-
cal government are also reflected in the implementation of the World 
Declaration on the Survival, Protection and Development of Children in 
Slovenian society, which defines among the fundamental tasks of the 
States Parties to the Declaration: the improvement of the health and nu-
trition of children, reduction of child and infant mortality, improvement 
of the position of disabled children and other children living in difficult 
conditions, general strengthening of the role of women and guaranteeing 
of equality, guaranteeing of basic education and literacy of the popula-
tion, guaranteeing of safe maternity with an emphasis on responsible 
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family planning, guaranteeing special support and protection for the 
family, a safe environment and revival of economic growth and reduc-
tion of poverty. 

In the area of health care equal access to health care services for all 
children, or access to preventive health care, treatment and rehabilitation 
for children, and basic and hospital health care (in 1994 the average doc-
tor-patient ratio in basic health care was 943 pre-school children (0-6 
years old) per child doctor team and 23,338 young people (7-19 years 
old) per school doctor team), has meant that child mortality has halved. 
The reduction in the number of children suffering from contagious dis-
eases is also a reflection of the implementation of the national immuniza-
tion program in basic health care (in 1989 there were 14 cases of tetanus 
among children, as compared to just 3 in 1998; in 1989 there were 5,243 
cases of rubella among children, as compared to just 47 in 1998). Deaths 
as the result of injuries and poisoning appear as a cause of death after the 
age of 1 and are the leading cause of death of the population up to ap-
proximately 45 years old (the number the number of fatalities of children 
aged 5-19 in 1989 was 108, in 1990 it was 92 and in 1998 it was 95). In the 
last three-year period the suicide rate among young people aged 7-19 has 
gone up. The number of suicides per 100,000 young people (7-19 years 
old) was 6.4 in 1996, 6.8 in 1997 and 10.2 in 1998. 

The implementation of equal opportunities between the sexes is re-
flected in the high proportion educated women, the increasingly high 
employment rate of women, well-regulated parenting leave and 
women's health care and accessible and relatively well-developed public 
child care network. Antenatal care is based on the rule that care must be 
accessible, that the individual can afford it and that it is acceptable to 
pregnant women. This is reflected in the low rate of infant mortality and 
perinatal mortality (the average infant mortality rate in 1985-89 was 10.8, 
as compared to 5.2 in 1998. Perinatal mortality per 1000 live births was 
12.1 in 1985; in 1998 it was 5.6, a fall of more than a half). The drop in the 
abortion rate, which in 1996 fell below 20 abortions per 1000 women of 
childbearing age (at the beginning of the 1980s the rate was 40 abortions 
per 1000 women aged 15-49), shows the good accessibility of health care 
at the primary level and free services in the areas of family planning, 
contraception and childbirth. We have not yet succeeded in lowering to 
the European level the mortality of women as a result of pregnancy, 
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childbirth and the postnatal period. Mortality as a result of pregnancy, 
childbirth and the postnatal period (maternal mortality) remains with 
minor fluctuations at an average of 10 or more deaths per 100,000 live-
born children, a figure which places Slovenia among countries with a 
higher level of this type of mortality. Violence against women also repre-
sents one of the areas where statistical figures are high (in an 8-month 
period in 1996 violence against women accounted for 29.54% of recorded 
criminal offences). However the state and local government, together 
with the non-governmental sector, have developed mechanisms for the 
protection of women exposed to violence, including: appropriate crimi-
nal legislation, numerous prevention programs and forms of help for 
women exposed to violence in the family (information, counseling and 
other social assistance services, shelters for victims of violence, crisis 
centers and other forms of help). 

Guaranteeing special protection and support for the family repre-
sents one of the areas where the state has developed several measures 
with the intention of ensuring economic and social security for families 
and other measures designed to support families (e.g. a well-organized 
network of nursery schools – around 60% of children aged 1-7 are en-
rolled at a nursery school). Family benefits represent one of the basic 
mechanisms with which the state provides financial assistance to fami-
lies and contributes to the maintenance of children in the family. They 
include maternity leave allowance, parenting benefit, layette allowance, 
child benefit, and child care allowance. The introduction of a mainte-
nance allowance protects the rights of those children who do not receive 
legal maintenance while taking into account the child’s age (up to 18) 
and the average wage of the family. The mentioned forms of special pro-
tection of families and indirectly of potential juvenile perpetrators of 
criminal acts turned out to be of great value in preventing criminal ca-
reers of young people and juvenile crime. 

The accessibility of the education system enables the provision of 
basic education and literacy for all Slovenians. Figures on the number of 
children included in the education system show that in 98.19% of chil-
dren were enrolled at elementary school in 1998, as compared to 96.1% in 
1989. The proportion of children attending secondary schools is increas-
ing significantly: 93.2% in 1998 as compared to 75.6% in 1989. Despite the 
very high share of children included in formal systems of education, 
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around 2% of elementary school children are still not completing their 
elementary school obligations. In the case of secondary education this 
proportion is higher – around 10% of children of secondary school age 
(the 93-98 generation). With the new system of vocational or technical 
education, which extends from the lowest level to higher education, it 
should be possible for every child to obtain at least a basic vocational 
education and thus improve his or her prospects of employment. The 
high proportion of children in the education system is also reflected in 
literacy figures. The 1991 population census showed that 0.4% of people 
over 19 years old were illiterate (0.5% of women and 0.4% of men). Thus 
in quantitative literacy terms Slovenia falls above the average for OECD 
countries (inclusion in the education system), although in qualitative 
terms (measurement of the literacy of the adult population) it is rather 
lower than the OECD average (research by the Adult Education Centre 
in Slovenia). The integration of Romany children in education systems is 
improving and elementary school classes consisting entirely of Romany 
children are an exception (just 7 such classes in the 1998/99 school year). 
This figure reflects the fact that it has been the policy of elementary 
schools to integrate Romany pupils in ordinary classes. It is obvious, that 
this forms a rather positive environment and framework in the struggle 
of preventing criminal careers of youngsters and in lowering opportuni-
ties for juvenile crime. 

Children in difficult conditions, commonly overrepresented amongst 
juvenile criminals, include abused, maltreated and neglected children. 
Numerous preventive, advisory and institutional programs have been 
developed for these children and there are also regional expert teams 
whose aim is the multidisciplinary treatment of the problem and team-
work by experts in this area. Children with special needs (according to 
figures from the National Statistics Office there are 4,982 children and 
young people with special needs in Slovenia) cannot all be included in the 
category of children in difficult conditions since activities at the national, 
local and NGO levels and activities organized by disabled groups them-
selves are aimed at the integration and inclusion in society of children 
with special needs. As well as rights deriving from social insurance, social 
care and assistance and benefits such as family benefits and tax reliefs, 
children with special needs are also provided with access to health care 
services and there is a developed network of social care and assistance 
institutes for the care and training of children and young people with spe-
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cial needs. New forms of care are being introduced, for example day care 
and training, short-term temporary admissions, and residential communi-
ties. A general assessment would be that this area is well organized, and 
there is a developed network of special institutions which are gradually 
building up their programs of work. The position of families with children 
in an institution is gradually being equalized with that of families with 
children or young people with special needs who are included in other 
forms of organized treatment (day care, half-day care, short-term tempo-
rary admission to an institute, mobile service, etc.) or at home, which is a 
positive sign. It is encouraging to note that the number of residential 
communities which include young disabled people is increasing. 

Revival of economic growth and the reduction of poverty is widely 
considered as the cornerstone of any successful fight against (juvenile) 
criminality. It is one of the Republic of Slovenia’s key goals, since the 
interweaving of economic policy, social policy, family policy and child 
policy is often reflected in the position of children in society and the cen-
ter of any modern crime policy on the preventive side. In Slovenia the 
process of transition to date has largely been marked by a controversial 
program of macroeconomic stabilization together with a far-reaching 
transformation of the foreign trade system and the banking sector, and 
progress in the restructuring of companies. An important contribution to 
this has been Slovenia’s favourable starting position in comparison with 
other transition countries, which derived from its familiarity with market 
processes and its more developed foreign trade. The share of children 
under 16 living in poor household was 9% in 1998. In 2000 the Govern-
ment of the Republic of Slovenia adopted the ‘Program of the Fight 
Against Poverty and Social Exclusion’, which defines the programs and 
measures of the fight against poverty and social exclusion in different 
areas of social policy which affect various categories of the population, 
including children. It is still to be analyzed thoroughly, how deep and 
with what detailed effects the last great world economic depression hit 
Slovenia in the last decade, but it is already observable, that is has a 
pushing effect on criminality in general and also in juvenile delinquency. 

One can state that the exercising of children’s rights in Slovenian so-
ciety is still rather good and that the majority of measures deriving from 
international treaties, dealing with juveniles and juvenile offenders of 
criminal acts, are being implemented in Slovenia and show rather posi-
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tive effects. However their implementation needs to be constantly sup-
plemented in accordance with social changes and the needs of children. 

Worth mentioning among the proposals designed to improve the 
position of children in Slovenian society are the initiatives for the found-
ing of a special children’s ombudsman discussed by the Children’s 
Rights Committee at the Friends of Youth League of Slovenia, the Hu-
man Rights Ombudsman and the National Assembly Equal Opportuni-
ties Commission. The Equal Opportunities Commission has proposed 
that the possibility of establishing a special Children’s Ombudsman 
should be studied from the point of view of the children’s best interests. 

III. 

In Slovenia there are no specific guidelines for dealing with criminal 
cases involving juveniles as perpetrators, victims or witnesses of crime in 
the sense of concerning a special policy of juvenile justice. But it is worth 
mentioning, that Slovenian state prosecutors have the obligation to deal 
with this type of cases applying the principle of priority. They have to 
work on these cases without undue delay. A very important additional 
aspect is the struggle to find out relevant circumstances in which the 
offence of the juvenile perpetrator was committed and establishing the 
personality and living conditions of juvenile perpetrators. As already 
said, one of the most important purposes in juvenile justice in Slovenia is 
to choose the right special preventive criminal sanction. 

In Slovenian criminal justice system there are specialized public 
prosecutors for juveniles. In bigger state prosecutors offices there are 
special departments dealing with criminal cases against juveniles. Slove-
nian Criminal Procedure Act contains a special chapter dealing with 
proceedings against juvenile perpetrators. In county courts, higher 
courts and in the Supreme Court there are special departments for juve-
nile crimes and special “juvenile” panels of judges. In district courts 
there are specialized judges for juvenile crimes. 

Slovenian state prosecutors are not members of any specialized en-
tity for juvenile justice within the court, but they have the possibility to 
influence general crime policy including the policy in the field of juvenile 
justice, especially with the proposals of sanctions applied against juve-
niles. State prosecutor is the only prosecutor against juveniles in Slove-
nian criminal justice system and is at the same time party of procedure, 
with the possibility to file an appeal against court decisions. Through use 
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of this legal remedy the State Prosecutor’s Office tries to influence the 
court decisions following its criteria which were established through the 
jurisprudence. 

Special limits exist for the custody of juveniles. During the pre-trial 
procedure, the maximum limit for the custody of juveniles is 3 months. 
There are also other regulations about custody of juveniles, for example a 
provision that a juvenile shall be held in custody separately from adults. 
Custody for juveniles is a more or less exceptional measure in Slovenian 
criminal system. 

In Slovenian juvenile criminal system the role of so called social 
agencies (social work centers) is of huge importance. They are involved 
in all procedures against juveniles and they have the obligation to make 
report for the prosecutor and judge. They have also the right to be ac-
quainted with the course of proceedings and to call attention to facts and 
evidence of consequence to correct adjudication. 

Social work centers also organize meetings of the team of experts for 
juvenile crimes, including police officers and prosecutors. On these meet-
ings the participants discuss problems of individual juveniles - perpetra-
tors of juvenile criminal cases. 

It is worth stressing, that Slovenian state prosecutors are active in 
educational prevention of juvenile crime, especially by organizing lec-
tures in schools on the topic of juvenile criminality. During these lectures 
they present all the circumstances, which are important for preventing 
juvenile crimes. Sadly the economic and financial crisis that hit Slovenia 
in the last decade, among others, caused an abrupt stop of these preven-
tive additional activities of prosecutors in Slovenian school system due 
to lack of financing. 

State prosecutors in Slovenia traditionally cooperate rather success-
ful with police officers who have special knowledge and education in the 
area of juvenile crimes. The prosecutors try to propose the right criminal 
sanction against the juveniles, which are educational measures (repri-
mands, instructions and prohibitions, supervision by social services, 
committal to an educational institution, to a juvenile detention centre or 
to an institution for physically or mentally handicapped youth) and sen-
tencing (fine, imprisonment, revoking of a driving license). Our proposal 
is based on the data gathered through pre-trial procedure, with the co-
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operation of the police, social work centers and occasionally through 
medical institutions. 

IV. 

Juvenile crime in Slovenia is often connected with drug and alcohol 
(ethanol) consumption on the perpetrator’s and/or instigator’s side. 

In 1999 the European School Survey Project on Alcohol and Other 
Drugs was carried out in 26 selected European countries using a com-
mon methodology, among young people born in 1983. A representative 
sample was taken of pupils in the first years of Slovenian secondary 
schools (approximately 2,400 pupils). 

The results as well as comparisons with earlier similar surveys show 
rather alarming figures. 

The majority of young people in Slovenia have tried alcoholic drinks 
- 91% replied that they had already drunk a whole glass of wine, beer or 
spirits; 26% of those surveyed had tried an illegal drug, while 15% had 
inhaled solvents; 8% had at least once taken a tranquilliser not prescribed 
by a doctor. 

In the last month before the survey almost two thirds of respondents 
had drunk alcoholic drinks and over a third had been intoxicated; of 
these over two thirds had been drunk once or twice, a fifth three to five 
times, 8% six to nine times, and 5% ten times or more. 

If we take into account the answers on taking illegal drugs, almost 
three quarters (74%) of the respondents answered that they had never 
taken drugs; 13% had taken an illegal drug once to five times. Slightly 
under 3% had taken illegal drugs 6 to 9 times and the same numbers had 
taken illegal drugs 10 to 19 times and 20 to 39 times; 7% of respondents 
answered that they had taken illegal drugs 40 or more times. Girls an-
swered more frequently than boys that they had never taken illegal drugs. 

A quarter of respondents had smoked marijuana or hashish. A third 
had smoked it once or twice, a fifth three to five times, and 10% 6-9 
times, 10% 10-19 times and 10% 20-39 times; 18% had smoked it 40 or 
more times. Girls more often answered that they had never smoked 
marijuana or hashish or that they had smoked it 10 to 19 times. Boys 
more often appeared in all the other categories of frequency of smoking 
marijuana or hashish. 
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If we exclude marijuana from the group of illegal drugs then 95% of 
respondents answered that they had never taken illegal drugs; 4% an-
swered that they had taken illegal drugs 1 to 5 times, 0.5 per cent that 
they had taken illegal drugs 6 to 9 times and 1 per cent that they had 
taken illegal drugs 10 or more times. There were no statistical differences 
between the sexes. 

A third of respondents who had already drunk beer or wine drank 
their first glass at 11 years old or under; of those who had already drunk 
a whole glass of spirits, 13% did so aged 11 or under. Of those who had 
smoked marijuana 80% smoked it for the first time at 14 or 15. 

A comparison of the results from 1995 and 1999 shows that in four 
years the percentage of young people who try and then continue to take 
various drugs increased. Most widespread are the consumption of alco-
hol and cigarettes. The percentage of those who drank their first alco-
holic drink or smoked their first cigarette at 11 or under also increased. It 
is worrying that the percentage of first-year pupils who smoke marijuana 
has increased considerably. 

Various types of preventive program and programs of treatment and 
social rehabilitation of dependents enable drug users in Slovenia to seek 
help in medical institutions (the network of centers of the prevention of 
drug dependency, child psychiatry clinics, school medicine clinics, psychi-
atric hospitals - detoxification program and other institutions) and in other 
forms of treatment (social services centers, NGOs, etc.), but the problem of 
voluntarily intoxicated juvenile perpetrators of criminal acts stays a seri-
ous one. No exact figures are known regarding type and severity of acute 
intoxication of the perpetrator tempore criminis, but especially alcohol 
(ethanol) intoxication is commonly perceived as a very common phe-
nomenon in police and public prosecutor’s work with juvenile offenders. 

V. 

Among juvenile offenders intentional infection of others with conta-
gious agents or negligent spreading of infectious disease is not a problem 
with statistical significance. This includes also crimes, connected with 
sexual behavior of juveniles or even sexual crimes of juvenile perpetrators 
(like rape). Slovenia has a general low level of infection with HIV and 
cases of AIDS. According to figures from the Institute for the Protection of 
Health a total of 89 cases of AIDS were reported between 1 January 1986 
and 30 September 2000 on the basis of legal requirement. The annual in-
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cidence of AIDS ranges between 0.5 and 7 cases per million inhabitants. 
The majority of patients have already died and there are believed to be 28 
AIDS patients currently living in Slovenia. Of the total 89 cases 76 were 
adult males, 11 adult females and two children, a boy and a girl. Both 
children were infected by their mothers during or after birth. The mother 
of the boy was infected with the virus through sexual relations with a 
person from a country with a high prevalence of AIDS. The mother of the 
girl was infected by her husband, who was himself infected through sex-
ual relations in a country with a high prevalence. Between 1 January 1986 
and 30 September 2000 there were a total of 75 reported cases of diag-
nosed infection with HIV where AIDS has not yet developed; 58 of these 
were adult males, 16 adult females and one little girl. 

Since 1 January 1986 every dose of donated blood is tested and in 
the same year the Decree on Measures for the Protection of the Popula-
tion from Acquired Immune Deficiency Syndrome was passed. This de-
cree prescribed mandatory reporting of cases of AIDS and HIV infection. 
The infectious diseases and feverish conditions Department at the Uni-
versity Clinical Centre in Ljubljana offers voluntary confidential advice 
and HIV testing. The Microbiology and Immunology at the University of 
Ljubljana, Faculty of Medicine offers free anonymous testing. In 1995 the 
National Assembly of the Republic of Slovenia passed the Infectious 
Diseases Act. This act placed AIDS on the list of infectious diseases for 
which various measures are prescribed, while in 1996 a multidisciplinary 
AIDS committee was appointed at the Ministry of Health which adopted 
a national strategy for confronting AIDS and established cooperation 
with the new UNAIDS program at the United Nations. A National Pro-
gram for the Prevention and Control of Aids 1995-2000 has also been 
adopted. This program defines the national strategy for measures against 
the developing HIV and AIDS epidemic in Slovenia. The basic goals of 
this program are: prevention of HIV infection, reducing the personal and 
social influence of society on HIV infection and AIDS and mobilizing 
and coordinating national efforts. The implementation of the program is 
coordinated by the Ministry of Health, where there is a multi-
departmental and multi-disciplinary AIDS committee including repre-
sentatives of the competent ministries and representatives of NGOs. 

The health education activity organized by the Institute for the Pro-
tection of Health takes place every year and includes at least two major 
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campaigns - one in the summer and one on World Aids Day. Addition-
ally there are a number NGOs devoting themselves to the health aware-
ness of the population, among them AIDS Fondacija Robert, which fo-
cuses exclusively on problems relating to AIDS. 

VI. 

Since Slovenia is culturally a central European state with historical 
bondages to the Austro-German cultural and especially legal traditions, 
the school system and literacy are traditionally on the level of average 
EU-member states that is in a global perspective very high. This is also 
the case regarding immigrant juveniles and to juveniles, belonging to 
minorities. Under Article 10 of the Elementary schools Act children who 
are foreign citizens or stateless persons and who live in Republic of Slo-
venia have the right to compulsory primary education under the same 
conditions as citizens of the Republic of Slovenia. For these children 
supplementary teaching of their mother tongue and culture is organized, 
in accordance with international treaties and recommendations and the 
directives of the Council of Europe and the European Union (in the 
1999/2000 academic year: Albanian, Croat, Macedonian and Hungarian). 
The Republic of Slovenia has signed a protocol on cooperation with the 
Republic of Croatia. On the basis of this protocol pupils who are citizens 
of one of the signatory states but who live in the other signatory state 
have the right to prepare for elementary school under the same condi-
tions as citizens of their native country. Citizens of a signatory country 
who are permanently resident in the other signatory country may enroll 
at secondary schools, colleges and universities under the conditions 
which apply in their native country. Under the Law on the Implementa-
tion of the Special Rights of Members of the Italian and Hungarian Eth-
nic Communities in the Area of Education, members of minorities have 
the right to attend nursery schools and elementary schools and equal 
access to secondary schools in the minority language. 

Elementary school education for members of the Romany commu-
nity in the Republic of Slovenia is provided in accordance with the Ele-
mentary schools Act and other regulations. In November 1995 the gov-
ernment of the Republic of Slovenia adopted a Program of Measures of 
Assistance for Romanies in the Republic of Slovenia. In accordance with 
this document the Ministry of Education and Sport in cooperation with 
municipalities provides for the inclusion of Romany children in care 
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programs in nursery schools at least two years before starting school, 
while for schools with Romany pupils it provides additional teaching 
time for teaching in small groups away from the main class and provides 
financial support school initiatives to carry out forms of educational 
work which accelerate their socialization, provides funds for school 
meals for Romany pupils and helps schools purchase textbooks. The 
Ministry of Education and Sport grants schools attended by Romany 
pupils additional teaching hours for work with these pupils in small 
groups. In the 1999/2000 academic year it grants 301 teaching hours a 
week for work with Romany pupils at the first stage of elementary edu-
cation and 97 teaching hours a week for work with Romany pupils at the 
second stage of elementary education. 

Classes consisting only of Romany pupils are very rare in elemen-
tary schools: in 1998/99 there were only seven of these. This figure re-
flects the fact that it has been the policy of elementary schools to inte-
grate Romany pupils in ordinary classes. This method of integrating 
Romany pupils, in conjunction with occasional work in small groups, 
has produced good results in recent years and the number of Romany 
pupils completing their school obligations in second-stage classes is in-
creasing, as is the number of those who continue in education after leav-
ing elementary school. In 1999/2000 academic year a total of 55 pupils 
enrolled in further education after completing elementary school. A con-
tribution to the increased success of after-hours classes has been the in-
clusion of Romany pupils in after-hours classes. 

Dealing with abused, maltreated and neglected children at the in-
stitutional level takes place in the area of education (counseling services 
at elementary schools, schools with adapted programs, training institutes 
and secondary schools), and in the area of health care and social care. In 
the area of social care abused, maltreated and neglected children have 
the same possibilities of access to social first aid services, personal aid 
services, home help for families, institutional care in an institute, in an-
other family or in another organized form of guidance and care. Among 
the forms of assistance for abused, maltreated or neglected children in 
the area of social care are crisis centers (Ljubljana, Celje, Maribor) which 
work in the area of dealing with at-risk children, and 12 intervention 
services (within the framework of social services centers) organized re-
gionally which are able to offer continuous assistance even in cases of 
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family violence or in relation to children in various types of difficulty. 
These kinds of interventions are also encouraged at the national level in 
the form of a public works project where the company B&Z d.o.o. in 
conjunction with the Papilot institute is running the project ‘Psychosocial 
help for victims of crime’ on a countrywide scale. A large number of at-
risk children are dealt with within the framework of this project. 

The number of abused, maltreated and neglected children dealt with 
by social services centers has fallen slightly in recent years. In 1997 social 
services centers dealt with 2,756 children considered in view of their 
problems to be at-risk children. In 1998 the figure was 2,531 and in 1999 
2,537. This is a consequence of the fact that the training of professional 
groups (social workers, the health service, education, care institutions, 
courts, the police, etc.) aims at a multidisciplinary treatment of problems 
and teamwork, which is becoming standard practice in the treatment of 
these problems. Thus the majority of social services centers have profes-
sional teams in which various experts are represented. These perceive 
even in the initial phase perceive that a child is at risk and on the basis of 
joint information prepare a strategy of treatment with the aim of protect-
ing the at-risk child and of course of punishing the offender. Detectives 
specialized in investigating criminal offences of this type cooperate regu-
larly in the multidisciplinary teams. Their task is planning and monitor-
ing procedures and measures relating to neglect and abuse of a child and 
further regulation of the child’s life. 
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Addendum: 

Juveniles on whom an educational measure or a sentence was im-
posed, by type of measure or sentence, 1980–2000 

 

Year Total Reprimand Instructions* Supervision Juvenile Institu-
tion Prison 

Fine* 

 

        

  (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

1980 856 36.4 - 39.5 13.8 1.1 - 

1985 1098 48.6 - 33.1 7.9 1.0 - 

1990 997 58.3 - 28.8 6.1 0.3 - 

1995 499 58.1 2.8 29.3 8.2 1.4 0.2 

1996 500 53.4 9.6 29.8 5.6 0.6 1.0 

1997 617 42.8 16.2 33.5 5.8 0.2 1.5 

1998 636 35.2 15.4 39.5 7.9 0.1 1.9 

1999 706 33.6 18.4 40.4 5.1 0.5 1.8 

2000 591 29.5 22.7 40.8 4.6 1.5 0.8 

 

* Introduced by the Criminal Code in 1995. 

Source: Statistical Office of the Republic of Slovenia 
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BÖLÜM I. 

1918 yılından 1991 yılları arasında Avrupa’da küçük bir ülke olan 
Slovenya, totaliter ve sosyalist hukuk geçmişi ve gelenekleriyle, Yugos-
lavya’ya bağlı eyaletlerinden biri olarak varolmaktaydı. Sarsıcı bir de-
mokratikleşme süreci ve bağımsızlığını kazanma ile birlikte Slovenya 
Cumhuriyeti adı altında uluslararası alanda tanınmasıyla AB’ye 1 Mayıs 
2004’de girdi. Slovenya, kısa zamanda kişilerin, hizmetlerin ve malların 
serbest dolaşım hakkının ve Euro’nun ulusal para birimi olarak kabul 
edildiği Schengen’e dahil edildi. Bu anlamda Slovenya’nın tam anlamıy-
la bir AB üyesi olduğu söylenebilir. 

Ceza yasalarındaki gelişimle ilgili, 1 Ocak 1930’da yürürlüğe giren ve 
halen o zaman Slovenya’nın genel olarak bilinen ilk “modern ceza yasası”, 
dictator kral Aleksandar Karađorđević’den benimsenen Yugoslav Krallığı 
Ceza Kanunu’dur. Nisan 1941’de, Yugoslavya Krallığı ittifak güçleri tara-
fından işgal edildiğinde, bugünkü Slovenya Almanya, İtalya ve Macaris-
tan tarafından işgal edilmişti. Bu üç işgal güçleri, işgal ettikleri bölgeleri 
kedi eyaletlerine eklediler ve ceza yasası da dahil olmak üzere kendi yasal 
düzenlemeleri geçerli kıldılar. Slovenya ulusalk özgürlük mücadelesi, 
silahlı direniş esnasında aniden başladı. Yeni kurumlar ve ceza yasasını da 
içeren alternative yasal düzenlemeler aşamalı olarak oturtuldu. 
                                                      
 Damjan Korošec, PhD is full professor for criminal law at the University of 

Ljubljana, Faculty of Law and lecturer of criminal law at the University of Mari-
bor, Faculty of Law (Slovenia). He is also member of the National Bioethics 
Committee of the Republic of Slovenia. As a scientist he is specialized in substan-
tive criminal law, comparative and international criminal law and medical crimi-
nal law. damjan.korosec@pf.uni-lj.si 

 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Ana-
bilim Dalı 
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1951 yılından başlamak üzere, 2. Dünya Savaşı’ndan sonra Yugos-
lavya’da pek çok ceza yasası düzenlenmiştir. Federal Yugoslavya’nın 
sonlarında, temel olarak federal devlete karşı suçların, askeri teyakku-
zun, uluslararası hukukun ve insanlığa karşı suçların yer aldığı kapsamlı 
genel hükümlerin ve özel hükümlerin olduğu genel bir ceza kanunu 
kullandı. Sözde sosyalist cumhuriyet olan Slovenya’yı da içeren ülkenin 
bütün federal oluşumlarında (Slovenya’da 1977’den beri;); detaylı genel 
hükümlerden (temel olarak çocuk suçluluğu ve bazı yaptırımlarla ilgili) 
ve o dönemde hemen hemen uygulamadaki tüm suç isnadlarını içeren 
geniş özel hükümlerden oluşan ilave ceza kanunları yürürülükteydi. 
1900’lü yılların başında, Slovenya’nın federal Yugoslavya’dan ayrılması-
na kadar Yugoslav ve Sloven olmak üzere aynı anda iki ceza kanunu 
yürürlükteydi. Bu ikisinden çocuk suçluluğunu en çok içeren Sloven 
ceza kanunuydu. 

Şu durum bilmeye değer ilginç bir nokta ki maddi ceza hukuku ala-
nında, SFRY Ceza Kanunu’nda olduğu gibi Yugoslavya’nın federal par-
çası olan ve nispeten önemli yasama güçleri olan Slovenya Ceza Kanu-
nu’nda da çocuk suçluluğunu içeren bir hüküm yoktur. Slovenya’da 
1900’lü yılların ortalarında yeni anayasanın ilanı ve Slovenya’nın yeni 
ceza kanununun uygulanması sürecinde algılanan, genel hükümlerdeki 
“insan hakları ve temel özgürlüklerle çelişkili” haller resmi olarak açık-
landı. Eski Slovenya olarak adlandırılan maddi ceza hukuku ve tüm 
bunların üzerinde çocuk adaleti sistemi, totaliterizmin olduğu o dönem-
den beri mağduriyete sebebiyet vermiyordu. 

Bağımsız bir devlet olarak Slovenya yeni ceza kanunu, parlamento-
da Eylül-1994’de Kabul edildi ve 1 Ocak 1995’de uygulamaya konuldu. 
1999 ve 2004 yıllarında değişiklikler yapıldı. 2008 yılında politik olarak 
değişen parlamento taraıfından 1 Kasım 2008’de tamamen yeni bir ceza 
kanunu getirildi ve 2011 yılında değişiklikler yapıldı (değişiklikler 15 
Mayıs 2012’de uygulamaya konuldu). 

20. yüzyılın sonundaki büyük politik değişimden sonra, Slovenya 
maddi ceza hukukunda pek çok değişiklikler ve yenilikler özellikle Al-
man ceza hukuk sisteminin ve tamamlayıcı ceza hukukunun etkisiyle 
aceleyle kabul edildi. Bazı değişiklikler, uluslararası hukukun yansıması 
olarak değiştirildi. 

Yugoslavya’nın bölünmesinden sonraki ilk Sloven Ceza Muhakemesi 
Kanunu, Slovenya Parlamentosu tarafından Eylül 1994’de kabul edildi. 
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Bugüne kadar birkaç değişiklik yapıldı. Pek çok önemli açıdan aksi yönde 
yapılan belirgin değişikliklere rağmen Slovenya’nın şimdiki ceza muha-
kemesi kanunu, 1967’de kabul edilen Yugoslav ceza muhakemesi kanu-
nunun yapısını içerir. Çocuk suçluluğuna ilişkin özel muhakemelerdeki 
son değişikliklerin, geleneksel olarak düzenlenen Slovenya ceza muhake-
mesi kanunundan önemli bir farkı bulunmamaktadır. 

BÖLÜM II. 

Çocuk adaleti, Slovenya temel maddi ceza hukukunda ceza mevzu-
atının geleneksel bir parçası olarak kabul edilmelidir. Çocuk adaleti ile 
ilgili maddi ceza hükümlerindeki özel düzenlemeler, geleneksel Sloven-
ya temel ceza düzenlemelerinin dışındadır. Slovenya ceza hukuku tari-
hinde kanunlardaki birkaç bölüm bu konuyla ilgilenmiştir. 2008'de uy-
gulamaya giren ceza kanunu birdenbire tam olarak umulmamasına 
rağmen, bu uzun dönem mevzuat alışkanlıklarını ve Sloven ceza hukuk-
çularının alıştığı şekilde çocuk suçlularla eski şekildeki gibi uğraşmayı 
sonlandırdı. Slovenya yasa koyucusu tarafından CC-1'de ilan edilen yeni 
ceza düzenlemeleri küçük olmayan ve sadece yetişkinler için, çocuk suç-
lular için ise hazırlanmakta olan Çocuk Suçluluğu Kanunu uygulanacak-
tır. Bu yeni kanun uygulamaya girene kadar CC-1'in hükümleri uygula-
maya devam edilecektir. 

1) 14 yaşından küçük çocuklar cezai olarak sorumlu tutulmayabilir-
ler (eski ceza kanunu md.71). Şu bilmeye değer ki, 2008 yılındaki yeni 
ceza kanununda da, yetişkin olmayan suçlularla ilgili olmasa da çok 
benzer bir düzenleme (md.21) bulunmaktadır. İşte bundan dolayı, ka-
nunda böyle açıklayıcı bir hükmün yer alması, 

2) Suçun işlendiği sırada 14 yaşını tamamlamış fakat 16 yaşından 
küçük çocuklar cezai olarak sorumludur. Ancak bu çocuklara sadece 
eğitim tedbirleri uygulanabilir. Güvenlik tedbirlerine (bazı mesleklerle 
iştigal etme dışında) de hükmedilebilir. 

3) Suçun işlendiği sırada 16 yaşını tamamlamış fakat 18 yaşından 
küçük çocuklar cezai olarak sorumludur. Genel eğitim tedbirleri uygula-
nabilmekle birlikte, istisnai durumlarda mahkeme, tutuklamaya veya 
para cezasına mahkum edebilir. Buna ek olarak ikinci derecede sürücü 
belgesi iptal edilebilir ve ülkeden sürgün edilebilir. 

Aynı zamanda bazı mesleklerle iştigal etme dışındaki bütün güven-
lik tedbirlerine hükmedilebilir. 
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4) Genç yetişkin olarak adlandırılan, suç işlediği sırada yetişkin olan 
fakat yargılama sonunda henüz 21 yaşına ulaşmayan suçluları mahke-
me(davanın koşullarının önemiyle alakalı olarak), hapis cezasına mah-
kum etmek yerine sosyal hizmetler kuruluşuna veya sosyal hizmetler 
uzmanı nezaretinde bir kurum tedbirine hükmedebilir(bu iki tedbir ço-
cuklar için öncelikli başvurulan eğitim tedbirlerindendir). 

5) Yetişkin Suçlular. 

Mevcut Slovenya ceza hukukuna gore çocuklara aşağıdaki yaptırım-
lar uygulanabilir: 

- Eğitim tedbirleri 

- Cezalar (para cezası ve çocuk hapishanesi) 

Suçlunun yaşı, mahkemenin tedbire mi yoksa cezaya mı hükmede-
ceği konusundaki temel belirleyici kriterdir. Cezaya ancak 16-18 yaş ara-
sındaki çocuklar ile istisnai hallerde hükmedilebilecektir. 

Mahkeme davada bir cezaya hükmettiği zaman, ceza yerine neden 
bir eğitim tedbirine hükmetmediğini açıklamak zorundadır. Ayrıca eği-
tim ve yeniden eğitimle, çocuğa ne yoğunlukta bir sosyal, pedagojik, 
psikolojik ve bunun gibi çözüm ve yardım amaçlanacağı değerlendiril-
melidir. 

İstatistikler, Slovenya’da çocukların içinde bulunduğu tüm 
davalların yaklaşık %98’inde mahkemelerin eğitim tedbirine hükmetti-
ğini göstermektedir. Bu durum yakın tarihte kararlı gibi görünüyor. Altı 
eğitim tedbiri (bunlardan biri olan talimatlar ve yasaklar 11 değişik tür 
içermektedir) arasından seçim konusunda şu bu vurgulanmalıdır ki eği-
tim önlemleri amacıyla yetişkin suçlular için bir ceza belirlerken ciddi 
önem taşımakta olan suçun ağırlığı,kural olarak bir eğitim önleminin 
seçimini etkilemez. 

Kararda belirleyici factor, çocuk için mahkeme tarafından belirlenen 
eğitim ihtiyacıdır. Suçun doğası ve ağırlığı eğitim tedbirinin belirlenme-
sinde sadece birkaç kriterdir. Bu kriterler etkisini, bir çocuğun çocuk 
gözaltı merkezine emanet edilip edilmemesiyle ilgili bir sorun olduğun-
da gösterir. 

Çocuklar için en ağır yaptırım olan çocuk hapishanesi, şu iki koşu-
lun gerçekleşmesi halinde gündeme gelebilir: 

- Suçlu 16-18 yaş aralığında ise, 
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- Suçlu çocuk, en az 5 yıl ve daha uzun surely hapis cezasıyla ceza-
landırılabilir bir suç işlemişse. 

Ayrıca mahkeme, ceza sorumluluğunun üst sınırını da belirlemek zo-
rundadır. Mahkeme, çocuğa verilecek ceza miktarını belirlerken çocuğun 
gerçekleştirdiği fiilin anlamını algılayabilecek durumda olup olmadığını 
ve davranışlarını control edip edemediğini değerlendirir. Ayrıca çocuğun 
hareketini kasten mi taksirle mi geröekleştirdiği de belirlenmelidir. 

Böylece mahkeme, çocuğun kişiliğini oluşturan tüm özellikleri dik-
kate almaktadır. 

Mahkeme, kanunda suç için öngörülen ceza miktarına bağlı olmak-
sızın 6 aydan az ve 5 yıldan fazla olmamak üzere çocuk için hapis ceza-
sına karar verebilir. 30 yıl hapis cezası gerektiren suçlarda (nitelikli öl-
dürme vs), çocuk için en fazla 1o yıl hapis cezasına hükmedilebilir. 

Para cezası ve hapis cezası, istisnai davalarda nadiren uygulanmak-
tadır. 1995 yılında yeni ceza kanununun kabulünden sonra çocuklara 
uygulanan yaptırımlarda aşağıdaki eğilimler görülmektedir: 

- Ceza sayısında azalma. Hakimlere göre cezalar, başkaca uygun 
eğitim tedbirlerinin yokluğu yüzünden acil tedbirler olarak uygulan-
maktaydı. 

- Kendine özgü yeni eğitim tedbirlerinin (yükümlülükler ve yasak-
lar) uygulanması.. sadece beş yıldan sonra tüm yaptırımların beşte biri-
nin gençlere uygulanması 

- Kendine özgü yeni eğitim tedbirlerinin (yükümlülükler ve yasak-
lar) uygulanması, 

- Yükümlülüklerin ve yasakların başlangıcı ve aynı zamanda sosyal 
yardım kuruluşlarınce denetim uygulamaları artırılmıştır. Denetim tedbiri 
genellikle bazı yükümlülükler ve yasaklarla birlikte uygulanmıştır. 

Slovenya, çocuk haklarıyla özelllikle çocuk suçlularla ilgili olarak 
Federal Sosyalist Yugoslavya Cumhuriyeti’nin bir mirasçısı ya da ulusla-
rarası yasal enstrümanların bağımsız bir kullanıcısıdır. Slovenya, Birleş-
miş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi (1991’den beri) ve Çocukların 
Korunmasına Dair Bildiri dahil olmak üzere konuya ilişkin hemen hemen 
bütün uluslararası antlaşmalarla bağlı durumdadır. Slovenya, çocuk hak-
larının uygulanması amacına yönelik olarak BM Çocuk Hakları Konvan-
siyonu’nda yer alan sınırlı sayıdaki tedbirleri kabul etmiştir. Bu tedbirler 
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şunları kapsamaktadır: Slovenya Cumhuriyeti Aile Politikalarını Düzen-
leme Kurumunca çözüme yönelik; tüm eğitim sistemi düzenleyen yeni 
eğitim mevzuatı, yeni sağlık ve sosyal mevzuat, ve çocuklara ilişkin sivil, 
siyasi, sosyal ve ekonomik hakların uygulanmasına ilişkin çok sayıda 
başka tedbirler. Bunlardan bir kaçı aynı zamanda suçu önleme açısından 
ve suç işleyen çocuk faillerle ilgili olarak büyük önem taşımaktadır. 

1996 yılında Slovenya’da BM Çocuk Hakları Konvansiyonu’nun uy-
gulanmasına ilişkin ilk rapor üzerine, BM Çocuk Hakları Komisyonu, 
Slovenya’nın bu alandaki çalışmalarını ve çocuk haklarının uygulanma-
sına ilişkin önerilen diğer tedbirleri onayladığını açıklamıştır. Bunlar: 
aile içi kötü muamele ve çocukların cinsel istismarını önlemek için yasal 
tedbirler de dahil olmak üzere uygun tedbirlerin kabulü, çocuklar için 
mesleki eğitim alanında uygun tedbirlerin kabulü, vb. 

Slovenya’da 1991 yılında, tavsiyeler doğrultusunda çocukların mes-
leki eğitim alanında sayılı tedbirler ile yeni mevzuat geçirildi; ceza mev-
zuatı, toplum ve aile içinde şiddet mağduru olan çocuklar ve kadınlar 
lehine değiştirildi; çocukların aile içi şiddete karşı korunması konusunda 
başka tedbirler kabul edildi(çocuk sorunlarının multidisipliner tedavisi 
için bölgesel uzman ekipler); medeni yargılama usulünde çocuğun ko-
numunu iyileştiren mevzuat geçirildi; çocukların özel ihtiyaçlarına iliş-
kin mevzuat geçirildi; Çocuk Haklarının Uygulanması Hakkında Avru-
pa Sözleşmesi onaylandı ve Ulusal Teminat ve Bakım Fonu Kanunu Ka-
bul edildi. Aynı zamanda yoksulluk ve sosyal dışlanma ile mücadele 
programı ve bunların dışında çocuk haklarının korunmasına ilişkin hü-
kümet, yerel yönetimler ve STKların oluşturduğu 2005 tarihli Ulusal 
Sosyal Bakım ve Yardım Programı kabul edildi. Ayrıca Roman çocukla-
rın toplumla daha bütünleşmesini sağlamak amacıyla Romanların Ko-
runması Programı Kabul edildi. Çocuklarını tek başlarına büyüten anne 
veya babalara sağlanan devlet yardımı dışında ebeveynlerin bakımı ve 
aile menfaatleri hakkında yeni bir kanun üzerinde parlamentoda çalış-
malar devam etmektedir. 

Bu mevzuatlar ile hükümet ve yerel yönetimlerin tedbirlere ilişkin 
programları aynı zamanda Slovenya’da, taraf devletlerce imzalanan ve 
devletlerin konuya ilişklin temel görevlerini tanımlayan Çocukların Ko-
runmasına Dair Dünya Bildirisi’nin de bir yansımasıdır: çocukların sağ-
lık ve beslenmelerinin iyileştirilmesi, çocuk ve bebek ölümlerinin azal-
tılması, engelli ve zor koşullarda yaşayan çocukların durumunun iyileş-
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tirilmesi, kadının rolünün genel olarak güçlendirilmesi ve eşitliğin temin 
edilmesi, temel eğitimin ve toplumdaki okur-yazarlığın temin sağlanma-
sı, sorumlu aile planlamasında güvenli anneliğin sağlanması, aile için 
özel destek ve korumanın sağlanması ile güvenli bir ortam ve ekonomik 
gelişimin canlandırılması ve yoksulluğun azaltılması. Tüm bu tedbirle-
rin, çocukların suç mağduru ve suç faili olmasını oldukça azaltma konu-
sunda aşikar bir potansiyel etkisi vardır. 

Sağlık hizmetleri alanında, çocuklar için sağlık hizmetlerine eşit ula-
şım ya da çocuklar için önleyici sağlık hizmetlerine, tedavi ve rehabili-
tasyon hizmetlerine ulaşım konusunda, 1994 yılında ortalama doctor-
hasta oranı temel sağlık hizmetleirnde 943 idi. Okul öncesi çocuklar (0-6 
yaş) her çocuk başına doktor ekibi ve 23.338 genç için (7-19 yaş) okul 
başına bir doktoru takımı, çok iyi sonuçlar göstermektedir. Bulaşıcı has-
talıklardan muzdarip çocuk sayısındaki azalma da temel sağlık hizmet-
lerindeki ulusal aşılama programının uygulanmasının bir sonucudur. 
Son üç yıllık zaman diliminde 7-19 yaş aralığındaki çocuklarda intihar 
oranı arttı. İntihar oranı, her 100.000 çocukda 1996 yılında 6.4, 1997 yılın-
da 6.8 ve 1998 yılında 10.2 idi. 

Ailenin desteklenmesinin ve özel olarak korunmasının sağlanması-
nı, devletin aileler için ekonomik ve sosyal güvencelerin sağlanması 
amacıyla geliştirdiği tedbirler ve ailelerin desteklenmesi için planlanan 
diğer tedbirler temsil etmektedir. Bu çabalar, genel olarak suç oranının, 
çocuk suçluluğunun azalmasına ve çocukların aile içi şiddeti de kapsa-
yan suç mağduru olmaması için korunmasında aşikar biçimde olumlu 
bir etkiye sahiptir. Bu çabalar, doğum izni ödeneğini, ebeveyn ödeneğini, 
bebek iznini, çocuk ödeneğini ve çocuk bakım ödeneğini de kapsamak-
tadır. Bakım ödeneğinin devreye girmesiyle çocuğun yaşı (en fazla 18) ve 
ailenin ortalama ücreti de dikkate alınarak yasal bakım alamayan bu 
çocukların hakları korunur.Söz konusu ailelerin özel koruma biçimleri 
ve dolaylı olarak potansiyel çocuk faillerinin suç eylemleri, çocuk suçla-
rının ve genç bireylerin suç kariyerlerini önlemede büyük bir değer ol-
duğu ortaya çıktı ve bu Slovenya'da suç önleme başarı hikayelerinden 
biri gibi görünüyor. 

Eğitim sistemine erişilebilirlik, Sloven halkı için temel eğitime ve 
okuryazarlığa ulaşmayı sağlamaktadır. Eğitim sisteminde yer alan çocuk 
rakamlarına baktığımız zaman, ilkokulda kayıtlı çocuk sayısı 1989 yılın-
daki %96.1 ile karşılaştırdığımızda 1998 yılında %98.19 olmuştur. Orta 
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okula devem eden çocukların oranı ciddi miktarda artmıştır: 1989 yılında 
%75.6 iken 1998 yılında %93.2’dir ve hala artmaktadır. Resmi eğitim sis-
teminde kayıtlı çocuklar yüksek paya sahip olmasına rağmen, ilk okula 
giden çocukların yaklaşık %2’si zorunlu olan ilkokulu tamamlamamak-
tadır. Orta öğretimde ise bu oran daha yüksektir – orta okul çağındaki 
çocukların yaklaşık %10’u (93-98 kuşağı). Başlangıçtan yüksek eğitim 
seviyesine doğru ilerleyen mesleki veya teknik eğitim sistemi ile her 
çocuğun en az bir temel mesleki eğitim alması gereklidir. Böylelikle her 
biri iş edinme imkanını artırabilecektir. Bu çalışmaların gençlerin suçlu-
luk kariyerlerinin önlenmesinde ve çocukların suç işlemelerinin azaltıl-
masında oldukça olumlu bir ortam ve sistem oluşturduğu açıktır. 

Genel olarak zor koşullardaki çocuk suçluların arasında istismara, 
kötü muameleye ve bakımsızlığa maruz kalmışların sayısı oldukça faz-
ladır. Bu çocuklar için, birçok önleyici, danışmanlık hizmeti veren ve 
kurumsal programlar geliştirilmiş olup aynı zamanda problemin 
multidisipliner çözümünü amaçlayan bölgesel ekipler ve alanında uz-
man olanların yaptıkları takım çalışmaları da vardır. Özel ihtiyaçları 
olan çocukların hepsi zor koşullardaki çocuklara dahil edilemez. Çünkü 
ulusal, bölgesel ve STK düzeyindeki aktiviteler ile engelli gruplar tara-
fından organize edilen activiteler ile bu özel ihtiyaçları olan çocukların 
toplumla bütünleşmei ve katılımı amaçlanmaktadır. Günlük bakım ve 
eğitim, kısa dönem giriş izinleri ve toplu yerleşim gibi yeni bakım yön-
temleri getirilmekte. Genel bir değerlendirme olarak bu alanın iyi orga-
nize olduğu ve giderek çalışma programları oluşturulan özel kurumların 
gelişmiş bir ağının olduğu söylenebilir. Bir kurumda çocuğu bulunan 
ailelerin konumu, diğer planlı tedavilere (günlük bakım, yarım gün ba-
kım, bir kuruma kısa surely giriş izni, gezici hizmet, vs) dahil edilmiş 
olan çocuk veya genç çocuklu ailelerin konumu ile yavaş yavaş eşitleni-
yor. Genç engellilerin dahil olduğu toplu yerleşimlerin sayısının artışı bu 
durumu teşvik ediyor. 

Ekonomik büyüme ve yoksulluğun azalması, (çocuk) suçluluğa kar-
şı mücadelede temel bir yapı taşı olarak kabul edilmektedir. Bu, Sloven-
ya’nın önemli hedeflerinden biridir. Çünkü ekonomi, sosyal, aile ve ço-
cuk politikalarının iç içe geçmesi, önleyicilik bakımından çocuğun top-
lum ve herhangi bir modern suç politikasındaki konumunu yansıtır. 
Slovenya’da bugüne kadarki geçiş süreci, büyük ölçüde makroekonomik 
istikrarın tartışmalı programı ve geniş kapsamlı bir dış ticaret sistemi ve 
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bankacılık sektörünün dönüşümü ve şirketlerin yeniden ilerlemesi ile 
birlikte yapıldı. Buna önemli bir katkı, Slovenya’nın benzerliğini pazar-
lama sürecinden ve daha gelişmiş dış ticaretten alan diğer ülkelerle kar-
şılaştırılmasındaki olumlu başlangıç noktasında yapıldı. 1998 yılında 
yoksul ailelerde yaşayan 16 yaşından küçük çocukların oranı %9’du. 
Fakat ekonomik sıkıntı nedeniyle bu sayı yavaş yavaş artmaktadır. Slo-
venya son yıllarda bir çok Avrupa ülkesini andırmakta. 

Slovenya, çocuk haklarının oldukça iyi uygulandığı bir devlettir ve 
çocuklar ve çocuk suçlularla ilgili uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan 
bir çok tedbir de Slovenya’da uygulanmaktadır ve oldukça olumlu bir etki 
göstermektedir. Ancak bunların uygulanmaları, toplumsal değişim ve 
çocukların ihtiyaçları doğrultusunda sürekli olarak desteklenmelidir. 

Slovenya’da çocukların durumunu iyileştirmek için düşünülen öne-
rilerden bahsetmeye değer olanlardan biri ise Slovenya Gençlik Birliği, 
İnsan Hakları Ombudsmanı ve Millet Meclisi Fırsat Eşitliği Komisyonu 
ve Çocuk Hakları Komitesi tarafından da tartışılan özel bir çocuk 
ombdusmanı kurma girişimidir. Fırsat Eşitliği Komisyonu özel bir Ço-
cuk Ombudsmanlığı kurulmasının, çocukların yüksek yararı açısından 
incelenmesi gerektiğini önerdi. 

BÖLÜM 3: 

Slovenyada suçun kurbanı ya da tanığı olması anlamında çocuk 
adaletinin özel bir politikası,çocuk faillerle ilgili suç vakalarıyla ilgili 
olarak özel uygulamalar olmamasına karşın daha önce belirttim gibi 
sloveniya CCP si çocuk faillerine karşı davalar ile ilgili özel bir bölüm 
içerir.bahsedilmeye değer olan; Slovenya eyalet savcılarının bu tür du-
rumlarda ile başa çıkmak için öncelik ilkesi uygulama zorunluluğu var-
dır.bu vakalarda gecikmeksizin çalışmak zorundadırlar.diğer önemli bir 
bakış açısı da,savcıların çocuk failin suçun işlendiği ilgili koşulları ve 
kişilik oluşumu ve çocuk failin yaşam koşullarını ortaya çıkarmak için 
uğraşmalarıdır.daha önce söylediğim üzere,slovenyada çocuk adaletin-
deki en önemli amaçlardan biri doğru olan özel önleyici cezai yaptırımı 
seçmektir. 

Slovenya ceza adalet sisteminde çocuklar için uzman savcılar vardır. 
Daha büyük eyalet savcılık ofislerinde(lublyana gibi) çocuklara karşı 
suçlarla ilgilenen özel birimler vardır.Şeyir mahkemelerinde,daha yük-
sek mahkemelerde ve anayasa mahkemesinde çocuk suçları için özel 
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birimler ve özel “çocuk hakimler heyeti” bulunmaktadır.bölge mahke-
melerinde çocuk suçları için uzman hakimler vardır. 

Slovenya eyalet savcıları mahkeme içerisinde çocuk adaleti için özel 
bir ayrıcalıkları yoktur fakat onların çocuk adalet alanındaki politika da 
dahil olmak üzere genel suç politikası etkileme olasılığı var, özellikle de 
çocuklara karşı uygulanan yaptırım önerilerinde. Eyalet savcısı Slovenya 
ceza adalet sisteminde çocukların karşısında olan tek savcıdır ve aynı 
zamanda gençlere karşı herhangi bir cezai işlemin mahkeme kararlarına 
karşı itiraz dosyası oluşturabilen tarafıdır. Bu yasal iyileştirmelerin kul-
lanımı yoluyla savcılar ofisi hukuğun temellerine dayanan kriterleri izle-
yerek mahkeme kararları etkilemeye çalışır. 

Çocuk gözaltıları için özel limitler vardır. Duruşma öncesi işlemler 
esnasında çocuklar için maximum gözaltı süresi 3 aydır. Gözaltında ço-
cuklar için aynı zamanda başka düzenlemeler de vardır, örneğin, çocuk-
ların yetişkinlerden ayrı gözaltında tutulacağına dair hüküm gibi. Uygu-
lamada bu sınırlamalar katı bir şekilde izlenir. Uygulamada gençler için 
gözaltı çok istisnai bir tedbir olarak kabul edilir. 

Slovenya çocuk ceza sisteminde sosyal yardım merkezleri olarak ad-
landırılan kurumların rolü çok önemlidir. Bu kurumlar gençler karşı tüm 
prosedürlere dahil olup,savcı ve yargıç için ayrıntılı bir rapor temin et-
mek zorunluluğu vardır. aynı zamanda doğru bir yargı sonucu için yar-
gılama sırasında bilgilendirilme hakkına ve gerçekler ve kanıtlara dikkat 
çekme hakkına sahiptirler. sosyal yardım merkezleri polis ve savcılar da 
dahil olmak üzere çocuk suçları için uzman ekibin toplantılar düzenle-
mektedir.bu toplantılarda katılımcılar çocukların bireysel problemlerini 
ve çocuk suçlu vakalarının faillerini tartışmaktadır. 

Vurgulamakta fayda var ki; Slovenya eyalet savcıları çocuk suçları-
nın önlenmesinde eğitimsel anlamda da aktiftirler, özellikle okullarda 
çocuk suçları konusunda seminerler organize ederek. Bu konferanslarda 
çocuk suçlarının önlenmesi için önemli olan bütün koşulları ortaya ko-
yarlar. Ne üzücü ki son on yılda ekonomik ve finansal kriz diğerlerinin 
arasında slovenyayı da vurdu ve Slovenya okul sistemindeki finansal 
yetersizlikten dolayı savcıların bu önleyici ek faaliyetlerinin aniden 
durmasına neden oldu. 

Slovenyadaki eyalet savcıları geleneksel olarak çocuk suçları ala-
nında özel bilgi ve eğitime sahip polis memurları ile oldukça başarılı 
işbirliği içerisindedir. Savcılar çocuklara karşı daha önce de açıklandığı 



Slovenya Raporu 

 

455 

üzere eğitimsel önlemler(kınama, talimatlar ve yasaklamalar,sosyal ser-
vis gözetimi,zorunlu eğitim kurumları,çocuk alıkoyma merkezi,fiziksel 
ya da zeka özürlü çocuklar için enstitüler) ve cezai önlemlerden(para 
cezası,hapis,ehliyete el konma) doğru cezai yaptırım teklif etmeye çalı-
şırlar.Bu teklif polisle işbirliği ederek,sosyal yardım merkezlerinden ve 
genellikle sağlık kurumlarından duruşma öncesi prosedürle toplanılan 
bilgilere dayanır. 

BÖLÜM 4: 

İstatistiki bilgi son on yılda suçlu çocuk mahkumların sayısı kadar 
çocukların suç işleme oranının belirsiz şekilde azaldığını göstermektedir. 
Diğer taraftan şiddet içerikli suç göreceli devam ediyor. Bu veriler yay-
gın bir kanıt olarak kabul edilebilir ki; Slovenyada küçükler ile özel ola-
rak ilgilenen ceza hukuk sisteminde ne ceza hukuk teorisinde, ne de hu-
kuksal ve adli uygulamada kapsamlı reformlara gerek yoktur. 

Başka bir mesele de alkolik içeceklerin(etanol)kötüye kullanımı ve 
çocuk suçlarındaki engellenemez etkileridir. Bu çocuk failin ya da kışkır-
tıcının tarafından Slovenyada büyüyen bir sorun olarak kanıtlanmıştır. 

1999 yılında seçilmiş 26 avrupa ülkesinde 83 doğumlu gençler ara-
sında ortak bir metodoloji kullanılarak alkol ve diğer uyuşturucular üze-
rine Avrupa okul anketi projesi gerçekleştirilmiştir. Sloven orta dereceli 
okulların ilk yıllarında öğrencilerden(yaklaşık 2400öğrenci) temsili bir 
örnek alınmıştır. Sonuçlar daha önceki benzer araştırmalar ile karşılaştı-
rıldığında oldukça endişe verici rakamlar gösteriyor. 

Slovenyada alkolik içecekleri denemiş gençlerin büyük çoğunlu-
ğu,%91 oranında bardak dolusu şarap,bira ve benzerlerini içtikleri-
ni,ankete katılanların %26 sının yasal olmayan uyuşturucu denedikleri-
ni,%15inin uçucuları soluduğunu,%8inin en azından bir defa doktorca 
reçete edilmeyen sakinleştirici aldıklarını belirttiler.Araştırmadan önceki 
son bir ayda katılımcıların neredeyse üçte ikisi alkollü içecekler içmiş ve 
üçte birinden fazlası sarhoş olmuştu,bunlardan üçte ikinin üzerindeki 
kısım bir veya iki kez sarhoş olmuştu; % 8 i 6 veya 9 defa,%5i on ve on-
dan fazla sarhoş olmuştu. 

Yasal olmayan uyuşturucu kullananların cevaplarını hesaba katar-
sak;cevap verenlerin %74 ü daha önce hiç uyuşturucu almadığını söyle-
di;%13ü bir ila beş defa uyuşturucu kullandığını söyledi.%3 ün altında 
bir kesim 6-9 defa ve:%3 civarında bir kısım 10-19 ve 20-39 defa kullan-
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dığını;:%7 lil bir kesim40 ve daha fazla kullandığını söyledi.kızlar erkek-
lerden daha fazla olarak hiç uyuşturucu kullanmadığını cevapladı.anketi 
cevaplayanların %25 i daha önce marihuana ve haşhaş kullandığını söy-
ledi.bunlardan %3 ü 1-2 defa,%5i 3-5 defa,%10u 6-9 defa,%10 u 10-19 
defa,%10 u 20-39 defa,%18i 40 ve daha fazla içtiğini söyledi. kızlar erkek-
lerden daha fazla olarak hiç marihuana ve haşhaş kullanmadığını cevap-
ladı ya da 10-19 defa içtiklerini söylediler.erkekler marihuana ve haşhaş 
kullanım sıklığında ve diğer tüm kategorilerde daha sık gözlemlendiler. 

Marihuanayı yasal olmayan ilaçların dışında sayarsak anketi cevap-
layanların %95i hiç yasal olmayan ilaç kullanmamış,%4ü 1-5 defa yasal 
olmayan uyuşturucu kullandığını,%0.5 i 6-9 defa yasal olmayan uyuştu-
rucu kullandığını ve %1 i on veya daha fazla kere yasal olmayan uyuştu-
rucu kullandığını söyleyerek cevapladı.bu durum için cinsiyetler arasın-
da belirgin bir farklılık yoktu. 

Anketi cevaplayanların üçte biri ilk bardak şarap ya da biralarını 11 
yaş ve altında içtigini, bütün bardak sipirit(bir içecek adı) İçmiş anketör-
lerin %13 ünün 11 yaş ve altında olduğu saptandı. Mariuhana içmiş an-
ketörlerin %80i ilk olarak 14-15 yaşlarında içmişler. 

95 yılından 99 yılına kadar olan sonuçların karşılaştırılması gösterdi 
ki, 4 yıl içinde çeşitli uyuşturucuları deneyen ve daha sonra almaya de-
vam gençlerin yüzdesi arttı. En yaygın alkol ve sigara tüketimidir. İlk 
alkollü içeceğini ve ilk sigarasını 11 yaş ve altında içenlerin yüzdesi de 
arttı. Üzücü olan ise marihuana içen birinci sınıf öğrencilerin yüzdesi 
önemli ölçüde artmıştır. Tüm bu bilgilerin Slovenyada çocuk suç önleme 
çabaları üstünde açıkça endişe verici bir etkisi vardır. 

Çeşitli koruyucu programlar ve tedavi programları ve bağımlıların 
sosyal rehabilitasyon programları Slovenya'da yardım arayan uyuşturu-
cu kullanıcılarının sağlık kurumları(uyuşturucu bağımlılığı önlenmesi 
merkezleri ağı, çocuk psikiyatri klinikleri, okul tıp klinikleri, psikiyatri 
hastaneleri detoks programı ve diğer kurumlar) ve diğer tedavi şekilleri-
ne (sosyal yardım merkezleri, STK vs)ulaşmalarına olanak sağlar fakat 
gönüllü olarak zehirlenmiş çocuk faillerin problemi suç davranışlarının 
ciddi bir şekilde kalıcılığı ve çocuk suç oranları üzerinde bir felaket etkisi 
vardır. kesin rakamlar failin “tempore criminis” akut zehirlenme ile ilgili 
tipi ve şiddeti ile ilgili kesin rakamlar bilinmemektedir, ancak özellikle 
çocuk suçluların alkol (etanol) zehirlenmeleri polis ve savcının çalışma-
larında çok yaygın bir olgudur. 
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BÖLÜM 5: 

Çocuk suçlular arasında bulaşıcı ajan ile başkalarının kasıtlı 
infeksiyonu ya da bulaşıcı hastalığın yayılmasındaki ihmal istatistiksel 
olarak anlamlı bir farklılık göstermez. Bu da gençlerin cinsel davranışı ya 
da çocuk faillerin cinsel suçlarla bağlantılı sonuçlarını içerir(tecavüz gi-
bi).Slovenyada genel olarak düşük seviyede AIDS vakaları ve HIV en-
feksiyonu görülmektedir. Sağlığın korunması enstitüsü rakamlarına göre 
1 Ocak 86 ile 30 Eylül 2000 tarihleri yasal zorunluluk temelinde 89 AIDS 
vakası rapor edilmiştir. AIDS'in yıllık insidansı milyonda kişi başına 0.5 
ve 7 olgu arasında değişmektedir. Slovenyada hastaların büyük 
çoğuluğu zaten ölmüş durumda ve günümüzde 28 AIDS hastasının ya-
şadığına inanılmaktadır. Totalde 89 vakanın 76 sı yetişkin erkek,11 ka-
dın,2 çocuk, bir kız bir erkektir.Her iki çocuk da doğum sırasında veya 
sonrasında anneden hastalığı edinmişlerdir. 

1 Ocak 86 yılından beri bağışlanan kan her doz test edilmiştir ve ay-
nı yıl Edinsel immün yetmezlik sendromundan nüfusun korunması için 
önlemler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kabul edildi. Bu ka-
rarname AIDS ve HIV enfeksiyon vakalarının zorunlu raporlanmasını 
tanımladı. Lublyana üniversitenin klinik merkezinde bulaşıcı hastalıklar 
ve ateşli hastalıklar bölümü gönüllü gizli tavsiye ve HIV testi hizmeti 
sunmaktadır. Aynı zamanda lublyana üniversitesinin mikrobiyoloji ve 
immunoloji bölümleri, tıp fakültesi gizli test hizmeti sunmaktadır. 95 
yılında Slovenya cumhuriyeti millet meclisi bulaşıcı hastalıklar kanunu-
nu onayladı. Bu kanun AIDS i çeşitli önlemlerin tanımlandığı enfeksiyon 
hastalıkları listesine AIDS yerleştirdi, 1996 yılında AIDS ile yüzleşmeyi 
ulusal bir strateji olarak benimseyen ve BM'de yeni UNAIDS programı 
ile işbirliği içinde olan multidisipliner bir AIDS Komisyonu sağlık ba-
kanlığında görevlendirildi. 

BÖLÜM 6: 

Slovenya Avusturya-Alman kültürel ve özellikle yasal geleneklerine 
tarihi baglar ile kültürel bir orta avrupa devlet olduğu için, okul sistemi 
ve okuryazarlık ortalama AB üyesi ülkeler düzeyine geleneksel olarak 
küresel bir bakış açısıyla çok yüksektir. Bu aynı zamanda azınlıklara 
mensup göçmen gençlere ve gençlere ilişkin durumdur. İlköğretim okul-
ları kanunun 10. maddesi kapsamında Slovenyada yaşayan yabancı uy-
ruklu veya vatansız kişiler Slovenya cumhuriyeti vatandaşı ile aynı ko-
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şullar altında ilköğretim hakkına sahiptir. Bu çocukların kendi ana dil ve 
kültürleri için ek eğitim uluslararası anlaşmalar ve öneriler ve avrupa 
konseyi ve AB direktiflerine uygun olarak düzenlenmiştir. Bu eğitim 
standardının slovenyada çocuk suçlarını azaltma çabalarına olumlu etki-
si yaygın olarak kabul edilir. 

Slovenya cumhuriyetindeki Romen toplumu üyelerinin ilköğretim 
okul eğitimi ilköğretim okulları kanun ve diğer düzenlemelere uygun 
olarak sağlanır. kasım 95 te Slovenya cumhuriyeti hükümeti Slovenya 
cumhuriyetindeki Romanlar için yardım önlemleri programını kabul etti. 
Bu belgeye uygun olarak belediyeler eğitim ve spor bakanlığı ile işbirliği 
içinde Roman çocukların okula başlamadan en az 2 yıl önce çocuk okul-
larında bakım programlarında dahil edilmesi sağlar,roman öğrencilerin 
bulunduğu okullarda asıl sınıfından ayrı olmak üzere küçük guruplar 
halinde ek eğitim süresi sağlar ve sosyalleşmelerini hızlandırmak için bu 
eğitim çalışma biçimleri yürütecek okul girişimleri için maddi destek 
sağlar,Romen çocuklara okul yemekleri için fon sağlar ve okullara ders 
kitapları alınmasında yardımcı olur. eğitim ve spor Bakanlığının teşvik-
leriyle roman öğrencilerin devam ettiği okullarda küçük gruplar halinde 
bu öğrenciler ile çalışmak için ek ders saatleri konuldu.199-2000 akade-
mik yılında ilköğretim sınıfı 1. sınıf roman öğrencilerine haftada 301 
eğitim saati, ilköğretim 2. sınıftaki roman öğrencilere 97 eğitim saati ila-
ve edildi. 

Sadece Roman öğrencilerden oluşan sınıflar ilköğretim okullarında 
çok nadirdir: 98-99 yılında bunlardan sadece 7 tane vardı. Bu rakam 
normal sınıflara roman öğrencileri kaynaştırmanın ilköğretim okulları-
nın politikası olduğu gerçeğini yansıtmaktadır. Roman çocukları kaynaş-
tırma metodu, küçük gruplar halinde zaman zaman çalışma ile bağlantılı 
olarak geçen yıllarda iyi sonuçlar verdi, ikinci sınıflarda okul sorumlu-
luklarını tamamlayabilen roman öğrenci sayısı arttığı kadar ilkokuldan 
ayrıldıktan sonra eğitime devam edenlerin sayısı da artmıştır.99-2000 
akademik yılında 55 çocuk ilkokulu tamamladıktan sonra bir üst seviye 
eğitime kayıt oldular.ek ders sınıflarının artan başarıya katkılarından biri 
de roman öğrencilerin ek ders sınıflarına dahil edilmesi olmuştur. Çocuk 
suçları hakkındaki bu raporda yukarıdaki veriler, Roman azınlığın yay-
gın olarak en karmaşık kültürel yapı olarak değerlendirildiği 
slovenyada, etnik azınlıklar içindeki çocuk ve gençlerde suç önlemede 
potansiyel yararlı bir faktör olarak gösterilmektedir. 
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Kurumsal düzeyde istismar, kötü muamele ve ihmal edilmiş çocuk-
lar ile başa çıkmak eğitim alanında (ilkokuldaki danışmanlık hizmetleri, 
adaptasyon programlı okullar, eğitim enstitüleri ve ortaokullar) sağlık 
hizmetleri alanında ve sosyal bakım kapsamında yer alır. Sosyal bakım 
alanında, istismar, kötü muamele ve ihmal edilmiş çocuklar sosyal ilk 
yardım hizmetleri, kişisel ilk yardım hizmetleri, aileler için evde yardım, 
bir enstitü veya başka bir ailede kurumsal bakım, rehberlik ve bakımın 
başka bir organize şeklinde aynı erişim olanaklarına sahiptir. Sosyal yar-
dım alanında İstismar edilmiş, kötü muamele ve ihmal edilmiş çocuklara 
yardım biçimleri arasında çocukların risk altında oduğu bölgelerde çalı-
şan kriz merkezleri (Ljubljana, Celje, Maribor) ve bölgesel olarak organi-
ze olmuş 12 müdahale servisi (sosyal hizmetler –merkezi çerçevesinde) 
aile içi şiddet durumlarında ya da çocukla bağlantılı suçla ilgili çeşitli 
zorluklarda devamlı yardım hizmeti sunabilmektedir. Bu tür girişimler 
Papilot enstitü ile birlikte B&Z adlı şirketin ülke çapında yürüttüğü “suç 
mağdurlarına psikososyal yardım” adlı projedeki gibi kamu işleri projesi 
şeklinde ulusal düzeyde teşvik edilmektedir. Risk altındaki çocukların 
pek çoğu bu proje çerçevesinde ele alınmıştır. 

İstismar edilmiş, kötü muamele ve ihmal edilmiş çocuklarla ilgile-
nen sosyal hizmetler merkezlerinin sayısı son yıllarda biraz düştü, fakat 
hala 3000 civarındadır. 

Profesyonel gurupların (sosyal çalışanlar, sağlık ve eğitim hizmetle-
ri, bakım kurumları, mahkeler, pois vs) eğitimi bu problemin çözümün-
de standart uygulama haline gelen takım çalışması ve multidisipliner 
çözümleri amaçlar. Bu yüzden sosyal hizmet merkezlerinde çeşitli uz-
manların bulunduğu profesyonel kadrolar vardır. Bu uzmanların algı-
laması çocuğun risk altında olduğu ilk aşamayı bile algılayarak ve ortak 
bilgi temelinde risk altındaki çocuğu korumayı hedefleyen ve tabi ki ve 
suçlu cezalandıran çözüm stratejisi hazırlamaktır. Bu tarz suçları soruş-
turma konusunda uzmanlaşmış dedektifler multidisipliner takımlarda 
düzenli işbirliği yapmaktadır. dedektiflerin görevi çocuğun ihmal ya da 
istismarıyla ilgili ve çocuğun hayatının düzenlenmesiyle ilgili prosedür 
ve önlemleri planlamak ve onları takip etmektir. 

BÖLÜM 7: 

Slovenyadaki çocuk suçlarının durumu genel halk düşüncesine göre 
nispeten durağan ve kontrol altındadır. Kamu ve özel mülkiyet karşı 
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vandalizm çocuk suçlu davranış eylemlerinin en can sıkıcı biçimlerinden 
biri olarak, özellikle binalara evlerin cepheleri de dahil olmak üzere tari-
hi şehir merkezlerinde tarihi anıtların heykellerine yapılan grafiti saldırı-
lar halk arasında kabul edilir. Bu tür saldırılar tüm ülke boyunca 
slovenya kentsel alanlarında ve tüm karayolu ve demiryolu altyapısında 
ortak ve büyüyen bir problem ve halka ve bireylere ciddi bir ekonomik 
zarara ve vatandaşların refahı ve turizm alanında önemli bir olumsuz 
etki yaratarak yaşam alanlarının estetik ve fonksiyonel değerini aşağıla-
yıcı sonuçlara sebep olmaktadır. görülmektedir ki, Bu tür suçların ön-
lenmesi ve cezalandırılması için daha etkili bir yol acilen bulunmalıdır. 

Ama belki de bu kısa raporda belirtilmesi gereken en önemlisi kritik 
faktör Slovenya içinde çocuk suçları ile ilgili genel algı gençler arasında 
alkollü içeceklerin yanlış kullanılması ve bunun toplum (yetişkin) tara-
fından çok gereksiz, tehdit edici ve her şeyden önce, cezalandırılabilir 
olarak algılanan davranış üreten rolünden kaynaklı gibi görünüyor. 
Gençlerin bu tür davranışlarını önlemek için kamusal alanlarda aşırı 
alkol alımına karşı daha sıkı ve baskıcı önlemlerin yeteri kadar yapılma-
dığı geniş olarak kabul edilir. 

Gerçek ağır ekonomik bunalım sosyal sorunları farklı şekillerde 
oluşturmakta ve bilhassa yoksulluk ve yoksulluğun genel olarak aile içi 
şiddet ve genel suç üzerindeki ilave olumsuz etkisiyle birlikte, uygula-
mada çocuk hakları üzerinde olumsuz etkiye sahiptir ve çocuk suçu üre-
ten bir faktördür. Ayrıca hala iyice analiz edilmesi gereken fakat üste-
sinden gelinmesi zor bir konudur. 
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Ek: 

Tedbir veya ceza türüne gore 1980-2000 yılları arasında eğitim 
tedbirine veya cezaya maruz kalan çocuklar; 

Year Total Reprimand Instructions* Supervision Juvenile 
Institution Prison 

Fine* 

 

        

  (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

1980 856 36.4 - 39.5 13.8 1.1 - 

1985 1098 48.6 - 33.1 7.9 1.0 - 

1990 997 58.3 - 28.8 6.1 0.3 - 

1995 499 58.1 2.8 29.3 8.2 1.4 0.2 

1996 500 53.4 9.6 29.8 5.6 0.6 1.0 

1997 617 42.8 16.2 33.5 5.8 0.2 1.5 

1998 636 35.2 15.4 39.5 7.9 0.1 1.9 

1999 706 33.6 18.4 40.4 5.1 0.5 1.8 

2000 591 29.5 22.7 40.8 4.6 1.5 0.8 

* Introduced by the Criminal Code in 1995. 

Source: Statistical Office of the Republic of Slovenia 
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Irela Francyleth ALEMÁN 

The situation of children and adolescent in Nicaragua 

The Republic of Nicaragua is a sovereign, representative democ-
ratic republic and is the largest country in the Central American isth-
mus; it has a surface area of approximately 130,000 km2 with a density 
of 43.4 inhabitants1 per square kilometer, the lowest density in Central 
America2. 

Nicaragua has approximately a population of 5.8 million3; 42 per-
cent of the population is under 18 years old4. It is a multiethnic popula-
tion; Segments of the population include indigenous native tribes from 
the Mosquito Coast, Europeans, Africans, Asians, and people of Middle 
Eastern origin5. The country is currently going through a demographic 
transition, as it is mainly composed of adolescents and youth6. 

The main language is Spanish, although native tribes on the eastern 
coast speak their native languages, such as Miskito, Sumo, and Rama, as 
well as English Creole. The mixture of cultural traditions has generated 
substantial diversity in art and literature. 

                                                      
1 54% of total population resides in urban areas. 
2 The country is bordered by Honduras to the north and by Costa Rica to the south. 

The Pacific Ocean lies to the west of the country, while the Caribbean Sea lies to 
the east. Falling within the tropics, Nicaragua sits 11 degrees north of the Equa-
tor, in the Northern Hemisphere. 

3 Close to half of the population lives in poverty, and 15% in extreme poverty. 
Generalized poverty is greatest in the Central and Caribbean regions of the coun-
try, affecting six out of every ten inhabitants, and 70% of the inhabitants in rural 
zones. 

4 Child population (2.4 million-under 18 years) 
5 The indigenous population and persons of African descent represent 9 per cent of 

the population. 
6 UNICEF: Nicaragua´s country program document, 2013-2017.  
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According to the United Nations Development Programme, 48% of 
the population in Nicaragua lives below the poverty line, 79.9% of the 
population lives with less than $2 per day, unemployment is 3.9%, and 
another 46.5% are underemployed. Poverty in Nicaragua has a child’s 
face7, according to the National Development Information Institute 
(INIDE), around 50 percent of children and adolescents are living in 
poverty, and 19 per cent, in extreme poverty8. 

Before start talking about children and adolescent is important to re-
mark the predominance of cultural and social practices centered on adult 
and male power, which give rise to different forms of discrimination and 
the exclusion of children and adolescents from the moment they are born. 
As an example of this, we can mentioned that according to official esti-
mates, 30% of all Nicaraguan children do not possess an identity docu-
ment, which places them at a complete social and legal disadvantage. 

Relevant information that is important to mention is the Nicaraguan 
Diaspora. The Civil War enforced many Nicaraguans to leave their coun-
try. Many people emigrated all through the 1990s and the first period of 
the 21st century due to the lack of employment opportunities and pov-
erty. Most of the Nicaraguans have migrated to the United States and 
Costa Rica, and today one in six Nicaraguans live in these two countries9. 

International Agreements related to children’s issues 

The world has observed a human rights boom since 1990. A whole 
host of conventions and new regulations have emerged and a whole host 
of governments have rushed to sign them. Nicaragua’s Legislation re-
lated to juvenile justice’s issues, for example, is based on 

 The Declaration of the Rights of the Child, proclaimed by the 
United Nations in 1959; 

 The UN Standard Minimum Rules for the Administration of Ju-
venile Justice (“The Beijing Rules”), adopted in 1985; 

                                                      
7 For more information see “The Nicaraguan Federation of NGOs Working with 

Children and Adolescents (CODENI) Universal Periodic Review (2005-2008)”. 
8 The most deprived children are those living in rural areas and in the autonomous 

regions of the Caribbean coast.  
9 It's difficult to estimate the number of Nicaraguans living abroad because sub-

stantial amounts are living in host countries illegally. 
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 The Convention on the Rights of the Child, ratified by the UN in 
1989; 

 The UN Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency 
(“The Riyadh Guidelines”), adopted in 1990; and 

 The UN Rules for the Protection of Juveniles Deprived of Their 
Liberty, adopted in 1990. 

Throughout the twentieth century one of the most important mile-
stones related to the children and adolescents rights has been the ap-
proval and ratification by the majority of world’s countries of The United 
Nations Convention on the Rights of the Child10 (henceforth, most of the 
time, The Convention). 

It is important to mention that the Convention defines a child as any 
human being under the age of eighteen, unless the age of majority is 
attained earlier under a state's own domestic legislation. 

Special provisions in Constitution regarding the protection of 
children 

Nicaragua's current Constitution was adopted by the National Con-
stitutional Assembly on November 19, 1986. It is the supreme law of the 
country and has been amended in 1990, 1995, 2000, 2004, 2005 and 2007. It 
establishes that Nicaragua is a social legal State (Article 130), constituted in 
a democratic, participative and representative republic (Article 7). 

Its governmental organs are the Legislative, Executive, Judicial and 
Electoral powers which are independent although harmonically coordi-
nated (Article 129). The Legislative Power is vested in the National As-
sembly (Article 132); The Executive Power is exercised by the President 
of the Republic (Article 144) and the Judicial Power lies within the Su-
preme Court of Justice and the rest of the courts (Articles 158 and 159) . 

Constitutional and Legal Framework 

Five years after Nicaragua ratified the Convention on the Rights of 
the Child, in 1995, that Convention was given constitutional status 
through an amendment to Article 71 of the Constitution. 
                                                      
10 Dávila, Paulí y Naya, Luis M. “Infancia, educación y códigos de la niñez en 

América Latina. Un análisis comparado” “Childhood, Education and Codes of 
Childhood in Latin America. A Comparative Analysis” REEC - Revista Española 
de Educación Comparada. Número 16, 2010. 
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The amended provision states that “childhood enjoys special protection 
and all the rights that its status may require and for that reason, the Interna-
tional Convention on Rights of Children is fully applicable in Nicaragua.” 

Other constitutional provisions state that minors cannot be subject 
to or be the object of judgment, nor can they be submitted to any legal 
proceeding. Transgressor minors cannot be taken to penal rehabilitation 
centers, and they must be attended to in centers under the responsibility 
of a specialized institution. A law must regulate this matter. 

In general, Nicaragua has issued many legislative enactments to 
comply with the international legal instruments to which it has sub-
scribed. Chief among them are: the inclusion of the Convention on the 
Right of the Child as an express constitutional mandate; the promulga-
tion of the Code of Childhood and Adolescence and the General Law on 
Education; extensive amendments to the Penal Code protecting minors; 
adoption of a new General Law on Health with its Program of Compre-
hensive Care for Women, Children, and Adolescents; and creation of a 
new Labor Code, raising the minimum working age and protecting 
young workers from being exploited. 

Reasons of juvenile delinquency in Nicaragua 

Regarding juvenile criminal law, we have reflected enough on the 
possible answers that should be provided to the phenomenon of juvenile 
delinquency from the perspective of criminal law, criminology and vic-
timology in order to provide a comprehensive solution to the problems 
facing our country. 

After two decades of civil war, natural disasters, and severe eco-
nomic crisis, the majority of Nicaraguan youth are suffering in situations 
of severe poverty11. In Managua, the capital city, with an estimated 60 
per cent of adolescents out of school12 and with few prospects of em-
ployment beyond street hawking or low paid part-time labor, growing 
numbers of young males have been grouping themselves into gangs. 

Youth gangs in Managua have been recognized as more and more 
responsible for organized violence, sometimes targeted at figures of au-
                                                      
11 Richard Maclure & Melvin Sotelo, “Youth Gangs in Nicaragua: Gang Member-

ship as Structured Individualization” Journal of Youth Studies Vol. 7, No. 4, De-
cember 2004, pp. 417±432.  

12 Diario La Prensa 2002 
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thority or affluence, but most often directed towards individual youth 
and other rival gangs. The most commonly reported youth gang offences 
involve property damage, armed robbery, assaults, and murder. Fuelled 
by sensational media accounts that often show urban adolescents as in-
creasingly dissolute and dangerous, public anxiety about organized 
youth crime has steadily risen. 

In response, police and government authorities in Managua have 
periodically undertaken efforts to crack down on youth gangs and to 
reduce incidents of juvenile delinquency. Yet such measures have been 
largely ineffective. The police trumpet the thesis that Nicaraguan youth 
gangs are not as dangerous as those found in the rest of Central America. 
The Government presents gangs as groups of youth that vindicate their 
identity and defend their role as members of society. 

In sum, in Nicaragua, youth violence seems to be treated as being of 
rather marginal relevance by powerful speakers, such as politicians or 
the media13. According to the latest report from the Supreme Court of 
Justice in relation to the juvenile justice criminal system, the main of-
fences committed by adolescent in the past year were:  

 
Crime Total 

Robbery with violence and intimidation 695 
Aggravated robbery 518 

Drugs trafficking 227 
Larceny 203 

Burglary (Breaking or Entering) 203 
Battery 176 
Injuries 161 

Criminal threatening 148 

                                                      
13 In 2011, a college student was killed by a group of teenagers. This death triggered 

debate and different views on the code of childhood and adolescence were ex-
posed in the media, especially by a sector of the population that requires amend-
ments to the Code, particularly on the “penalties Increase”. However, this reac-
tion was manifested in a very delicate moment where pain and indignation are 
the main characters and thus should not be used to subdue the specialized juve-
nile Justice criminal system to a disqualification, ignoring the significant 
achievements and national and international recognition obtained. 
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The same report says that in 2012, 3,799 trials were filed in court, 370 
less than in 2011 (4130). The Judicial Management in juvenile criminal 
justice remains as in previous years, in 98% compliance, the unresolved 
cases are: 

 In 151 cases the adolescent has been not located. 

 224 cases “In absentia”. 

 58 cases without having the Public Prosecution´s statement. 

Working to prevent juvenile delinquency and to rehabilitate juvenile 
offenders is a challenging that requires a wide range of skills, from work-
ing with one individual to prevent him or her from entering the juvenile 
justice system to advocating for social change and social justice. 

According to the statistics given by the Technical Office for Monitor-
ing the Juvenile Criminal Justice System these have been the cases of the 
last 5 years´ management of the Nicaragua’s Juvenile Justice Criminal 
System: 

 
Indicators 2012 2011 2010 2009 2008 

Total number of cases 

ending with a sentence 

2,817 3,574 3,011 3,151 3,038 

Cases in court 3,799 4,130 3,383 3,384 3,256 

Cases disposed 82 95 97 98 98 

Delay of justice 18 5 3 2 2 

Absentia 10 9 8 8 5 

Under appeal 4 8 11 6 140 

Cassation 0 1 0 0 0 

 

Laws and Regulations regard to juvenile offenders: Nicaragua’s 
Code of Childhood and Adolescence 

The Code of Childhood and Adolescence (Law 287, henceforth The 
Code), was approved on May 12, 1998, sustained by article 71 of the 
Constitution, which establishes the full legal validity of the UN Conven-
tion on the Rights of the Child. 
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The Code deals with the children and adolescents, which comprise 
well over half of Nicaragua’s population, specific needs and rights. It 
requires that all public institutions act in the best interests of the child. 
This approach is different from the common law approach found in the 
former law that had previously treated children as possessions or chat-
tels, ownership of which was sometimes argued over in family disputes. 

It deals with family life; civil and political rights of children and 
adolescents; their rights to health, education, social security, culture, and 
recreation; duties and responsibilities of girls, boys, and adolescents. It 
includes a specialized Juvenile Justice System which provides rights, 
guarantees the creation of special courts to hear juvenile cases and it also 
establish proceedings, conciliation, appeals, statute of limitations, meas-
ures, definition of measures, and execution of measures applicable to 
adolescent. 

Although it regulates all aspects of child and adolescent develop-
ment, the code has an evident emphasis on penal justice14. Its first two 
books address child and adolescent rights, freedoms, guarantees and 
duties and contain just 90 articles, in the other hand the third book, 
which is just on the penal justice system, has 132. One of the first of the 
complex concerns comprehensively covered in the code is the problem of 
adolescents at risk15. It establishes in the first few lines that “a new model 
of adolescent penal justice must be introduced that guarantees due process and 
is oriented towards integrating adolescents into the family and society.” 

Nicaragua’s Juvenile Justice Criminal System 

In Nicaragua, According to The Code adolescents involved with the 
law are treated differently from adults. However, this has not always 
been the case. In earlier times, children were thrown into jails with 
adults. The current Code regulates comprehensive protection of children 
(defined as being under the age of 13) and adolescents (13 to 18), laying 
out norms that replace the 1973 Law for the Protection of Minors, its 1974 

                                                      
14 Among other advantages, the code protects adolescents accused of crimes from 

delayed justice and proposes conciliation between victim and perpetrator as a 
possible solution that does not leave the offender with a criminal record. 

15 José Luis Rocha “The Code of Children and Adolescents: Comments on a Misun-
derstood Law” Revista Envío, Number 286, mayo 2005, electronic version, the text 
can be founded in http://www.envio.org.ni/articulo/2932 
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reform and its 1975 regulation. The new law, nearly a quarter of a cen-
tury later, offers minors notable advantages. It also fills a gap, as the pre-
vious legislation offered no protection for 15-18 year olds, who were 
considered jail fodder and sent to prison together with all kinds of adult 
criminals16. 

The juvenile justice system has evolved over the years based on the 
premise that adolescents are different from adults and adolescents who 
commit criminal acts generally should be treated differently from adults. 
Separate courts, detention facilities, rules, procedures, and laws were 
established in the code for adolescents with the intent to protect their 
welfare and rehabilitate them, while protecting public safety. 

The art.17 of The Code established: 

Art. 17 The children and adolescents have the right to be heard in all judi-
cial or administrative proceedings that affect their rights, freedoms, and guaran-
tees, whether personally, through the medium of a legal representative or of the 
competent authority, in accordance with the standards of the corresponding 
proceeding according to the case and as a function of age and maturity. The 
inobservance of the present right will cause the absolute nullity of all of that 
which was enacted in both proceedings. 

In Nicaragua the Juvenile Justice System is run by the Technical Of-
fice for Monitoring the Juvenile Criminal Justice System in coordination 
with the Office of Enforcement and Monitoring of Juvenile Criminal 
Penalties of the Juvenile Criminal District Courts. 

Criminally responsible, the age for criminal responsibility, 
criteria deployed to determine the criminal responsibility of 
young offenders and age limits. 

As it was mentioned before, The Code defines “children” as those 
who have not reached thirteen years old and “adolescents” as those who 
are between thirteen and eighteen years old. The special juvenile justice 
system is applied to these adolescents between thirteen and eighteen 
years of age at the time of the commission of an act constituting an of-
fense punishable under the Penal Code or special laws. The upper limit 

                                                      
16 One effective result of applying the code was that the new district juvenile crimi-

nal courts across the country received 15,612 cases that would previously have 
ended up in the adult courts. 
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for the application of these rules keeps conjunction with Article 1 of the 
UN Convention on the Rights of the Child and the Child17. 

However, the measures set out in Book III only apply to teenagers 
whose ages are between 15 and 18 years of age. In the cases of adoles-
cents whose ages are between 13 and 15 years and commission of a crime 
or offense was proved, the judge will implement any special measures 
set out in Book II or any of the measures provided for in Book III except 
for the application of any measure involving deprivation of liberty. 

Children who have not attained the age of 1318 will not be subject 
to any Special Criminal Justice as they are exempt from criminal liabil-
ity19. In this case, the judge shall refer the case to the relevant adminis-
trative body in order to give them full protection. The code clearly es-
tablishes that under the age of thirteen there is not criminal responsibil-
ity, but only the application of civil rules (Article 95 paragraph 4 of The 
Code). 

The territorial principle limits the scope of application of specialized 
Criminal Justice which applies to the adolescent who commits a criminal 
offence within our borders, according to the rules or exceptions. 

In case that the age of a person, presumably under 18 years, cannot 
be established by any means, this person will be considered in such a age 
and remain subject to the provisions of the code. 

The guiding principles of this Special Criminal Justice are: the best in-
terests of the adolescent, recognition and respect for human rights, protection 

                                                      
17 Article 1, “For the purposes of the present Convention, a child means every human being 

below the age of eighteen years unless, under the law applicable to the child, majority is 
attained earlier”. 

18 In this regard, it should be noted that this age limit laid down in Article 95 para-
graph 1 of The Code, reflects current trends in comparative law. 

19 There is no clear international standard regarding the age at which criminal re-
sponsibility can be reasonably imputed to a juvenile. The CRC simply enjoins 
States Parties to establish “a minimum age below which children shall be pre-
sumed not to have the capacity to infringe the penal law” (Art. 40.3.a). The Bei-
jing Rules add to this the principle that “the beginning of that age shall not be 
fixed at too low an age level, bearing in mind the facts of emotional, mental and 
intellectual maturity” (Rule 4.1). This at least provides some guidance as to the 
grounds for deciding the age: the findings of medical and psycho-social research 
rather than tradition or public demand. 
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and comprehensive training, the reinsertion in his or her family and in society, 
the guarantees of due process and the protection of the victim rights. 

Special investigative authorities for juvenile offenders, Type of trial 
courts that hears cases against children. 

Jurisdiction and venue 

The application of the provisions of the Juvenile Criminal Justice, 
both procedural and enforcement, will be conducted by specialized bod-
ies. In first instance the Juvenile Criminal District Courts have the juris-
diction to hear and decide on crimes and offenses committed by adoles-
cents. The Appeal will be filed in the courts of appeals20 and the Supreme 
Court has jurisdiction over across the country to hear and determine the 
appeal. 

Juvenile Criminal District Courts 

The Juvenile Criminal District Courts are one of the new elements in 
the Juvenile Criminal Justice system, in charge of the judiciary, which are 
integrated by a Juvenile Criminal District Judge, three secretaries and an 
interdisciplinary team and constitute the court of first instance for crimi-
nal acts committed by adolescents (art. 113 of The Code)21. 

Procedural aspects 

The parties in court 

1. The adolescent who is credited with the commission or participa-
tion in a crime or misdemeanor. 

2. The mother, father or guardian who will be able to intervene in 
the process either as interveners in the defense or as witness. 

3. The victim or injured, who may file appeals for defense of his or 
her Interest. 
                                                      
20 Because of the power given to the courts of appeal of knowing in second instance 

cases relating to the Juvenile Criminal Justice, The Code established that at least 
one of the judge making up the Criminal Division, shall be a specialist in the mat-
ter. 

21 Article 113 of the Code for Children and Adolescents establishes 
some requirements for a system of juvenile criminal justice. It spe-
cifically states that “there should exist at least one District Crimi-
nal Court for Adolescence in each Department and Autonomous 
Region….” 
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4. The Attorney General, which is responsible for the exercise of 
public criminal action, except as otherwise provided in the procedural 
law and The Code. 

In Juvenile Justice Process, the law establishes a procedure only, 
which applies regardless of whether the made it a felony or a misde-
meanor, therefore there are two major stages: 

1. Investigative Stage 

2. Jurisdictional Stage 

Sanctions imposed against convicted children 

The code provides for an expeditious and summary process, shorter 
periods and greater guarantees than in the Adults Criminal Justice Sys-
tem. We are talking about a process with few formalities and oral pro-
ceedings. 

Any adolescent who is credited with the commission or participa-
tion in a crime or offense, shall be entitled from his arrest and investiga-
tion to be represented and heard in the course of his defense, starting 
with the guarantees of due process, to offer further evidence and to file 
an appeal. 

The Juvenile Criminal Justice is based in the principle of due process 
and pleads for implementation of a Restorative Juvenile Justice. The Ju-
venile Criminal District Judge to implement measures should also con-
sider important aspects such as personal and family life of the adoles-
cent, the appropriateness of the measure, efforts to repair the damage to 
the victim, among others. 

Thus, the legislature classified the measures into three categories: 

 Socio-educational measures 

 Measures of orientation and supervision and 

 Custodial measures. 

The application of custodial sanctions is conceived in the code as re-
sponse to behaviors that damage, in a very serious way, fundamental 
legal rights of society. 

The code, in its title IV of the third book, particularly in its article 
195, provides a variety of sanctions with the aim of expanding the range 
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of possibilities that had the court in determining the most appropriate 
sanction to impose in each case. 

The article 194 of the Code provides that in determining the extent 
applicable must be taken in count: 

 The criminal act. 

 A finding that the teen has been involved in the crime. 

 The nature of the crime or offense committed. 

 The ability to comply with the measure, proportionality and ap-
propriateness of this. 

 The age of the adolescent. 

 The adolescent's efforts to repair the damage. 

From the three different types of measures, the code states that dep-
rivation of liberty should be applied only in exceptional circumstances 
and as a last resort. This measure may include: 

 Arrest or detention. 

 Internment in a public or private establishment 

 Free time custody in a specialized center. 

 Deprivation of liberty in a specialized center. 

So, this only applies in cases of commission of the following crimi-
nal offenses: 

 Murder with unjustifiable malice 

 Intentional homicide, 

 Infanticide 

 Parricide, 

 Serious Injuries; 

 Rape, 

 Indecent assault 

 Abduction 

 Theft, 

 Drug Trafficking, 

 Fire and other damages, 
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 Poisoning or if unjustified breach of the socio-educational meas-
ures or the guidance and supervision orders. 

Special rehabilitation centers: physical and administrative condi-
tions. 

There are large gaps, delays and weaknesses with respect to the ap-
plication of a specialized juvenile justice system. 

For example, members of the police force have also weighed in with 
their own prejudices. They rightfully feel that the code came into force in 
Nicaragua before the proper conditions had been prepared for its full 
application and that their institution does not have a budget big enough 
to respond to what the code establishes. No special prison cells or areas 
are set aside exclusively for adolescents, for example, and it has not been 
possible to improve hygienic conditions at detention centers. 

Nicaragua is confronting problems resulting from the incorporation 
of globalized norms without the right national conditions. The popula-
tion is neither informed nor sensitized; the necessary budget is not allo-
cated; the judges are not on a professional career ladder and are named 
because of their links with the caudillos of the big political parties; there 
are not enough juvenile criminal courts for the whole country and no 
penal or rehabilitation centers22 have been built yet. 

The deprivation of liberty in a specialized center is exceptional. This 
measure will last a maximum of six years. Juvenile Criminal District 
Judge should consider replacing this one with a less drastic measure 
when appropriate. 

Controversial articles 

The code has been far and wide criticized since its approval, not be-
cause of the rights and responsibilities it establishes or its “viewpoint” 
on children and adolescents. The cause of discontent is concentrated in 
the code’s third book, which many believe safety measure the impunity 
of juvenile offenders. Of particular concern is article 86, which stipulates 

                                                      
22 The article 214 of the Code states that the deprivation of liberty is executed in 

special centers for adolescents, which will be different to those intended for 
adults under ordinary criminal law. There should be at least two specialized cen-
ters in the country. One for women and one for men, but even now, 14 years after 
the adoption of the code, those centers have not being built yet. 
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that “when a minor is charged with commission of a crime, the judicial author-
ity must refer the juvenile offender to the relevant administrative authority so it 
can offer him or her comprehensive protection and safeguard and protect his or 
her rights, freedoms and guarantees.” 

Article 101 causes even more exasperation by establishing that an 
adolescent has the right “not to be admitted to an institution, unless by writ-
ten order of the relevant judge, as an exceptional measure and for the shortest 
possible time, and not to be prosecuted and tried more than once for the same 
offense, even if the legal charge is modified.” Another article seen as encour-
aging impunity is 105, which states that “when two different laws or 
regulations can be applied to an adolescent, the one least damaging to 
his or her interests shall always be applied.” 

Policies and the role of Civil Society Organizations 

Nicaragua has adopted numerous policies, strategies and national 
plans related to children’s rights, the most important of which are the 
National Policy on Comprehensive Care for Children and Adolescents 
and its National Plan of Action (2002-2011); the National Strategy to Pro-
gressively Eradicate Child Labor; the National Education Plan (2001-
2015); and others that are no longer valid and were not duly imple-
mented or evaluated. 

One of the greatest obstacles to effective planning and application of 
policies related to children is the fact that after more than ten years of 
having a Child Code in force, Nicaragua has still not developed a unified 
statistical system for monitoring children’s rights, despite the support 
provided for this purpose by international cooperation agencies. 

It is well knows that since Nicaragua’s ratification of the UN Conven-
tion on the Rights of the Child and the legislative passage of The Code of 
Childhood and Adolescence, progresses in the welfare of marginalized 
youth have depended largely on community-based actions that are spon-
sored by NGOs and civic groups, many of which function in tangent with 
municipal government authorities and international aid agencies. 

Nevertheless, even though visibly civil society has a vital role to 
play in encouraging and protecting children’s rights in Nicaragua, there 
is little proof that it has the cohesiveness and organizational capacity to 
make up for the social policy deficiencies of a fragile democratic state. 

Two inter-related factors have expanded the role of civil society as a 
field of political activity and influence. First, the state in Nicaragua has 
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been undermined by a host of problems that have weakened its ability to 
govern effectively. Prolonged economic stagnation and a debilitating 
international debt have forced government ministries to restrict their 
expenditures and to reduce public services, especially those directed 
towards the social welfare of children and youth. 

The second reason for the power of civil society in Nicaragua has 
been the arrival of foreign aid that has been progressively directed to-
wards NGOs. Disappointed with official development strategies that 
often have been seen as ineffective and skewed in favor of political elites; 
foreign donors now tend to regard NGOs as channels of effective social 
service delivery and as precursors of more participatory forms of gov-
ernance. Increased donor interest in the non-governmental sector has 
consequently fostered a veritable boon in NGO activity in Nicaragua in 
the last decade. 

Conclusıons 

Nicaragua has promulgated a number of laws to protect children 
and adolescents in compliance with the international conventions to 
which it has adhered. It has also created several national policies and 
plans to reaffirm children’s rights and protect them. Moreover, the gov-
ernment of Nicaragua has publicly expressed its commitment to chil-
dren’s human rights and welfare. However, very often the laws protect-
ing children have not been enforced. 

The code of childhood and adolescence has been implemented in a 
consistent way with the principles of the Convention on the Rights of the 
Child, especially in the field of juvenile criminal justice. The code men-
tions the Convention and from its interpretative framework and its rules 
and principles reformulates the definition of the child and develops the 
principles of the convention. 

In Nicaragua, the problem is not the lack of laws. The current debate 
over the Code of Childhood and Adolescents shows us where the prob-
lem is. How implement this Code if there is not resources and political 
will to implement what the Code states? Nowadays and since its ap-
proval in 1998, many voices have sought to disqualify the Code and have 
required a reform but they ignore the fact that the Code could not be 
implemented due to lack of resources and lack of political will. 
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Organization chart of the Nicaragua´s Juvenile Criminal System 

 



Nikaragua Ülke Raporu 
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Çev.: Araş. Gör. Sedat Erdem AYDIN 

Nikaragua’daki çocukların ve gençlerin durumu 

Nikaragua Cumhuriyeti bağımsız, örnek, demokratik bir cumhuri-
yettir ve Orta Amerika coğrafyasındaki en büyük ülkedir. Kilometre 
kareye düşen 43.4’lük nüfus1 yoğunluyla birlikte yüz ölçümü yaklaşık 
olarak 130,000km2’dir. Bu Orta Amerika2 coğrafyasındaki en düşük nü-
fus yoğunluğudur. 

Nikaragua yaklaşık olarak 5.8 milyonluk bir nüfusa sahiptir3; nüfu-
sun yüzde 42’si 18 yaşın altındadır4. Bu çok etnikli bir nüfustur; nüfus 
Mosquito Kıyısı’ndaki yöresel kabileleri, Avrupalıları, Afrikalıları, Asya-
lıları ve Orta Doğu orjinli halkları içermektedir5. 

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’na göre, Nikaragua nüfusu-
nun %48’i yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır; %79’u günlük 2 do-
lardan az bir parayla yaşamakta; işsiz olanların oranı %3,9’dur ve nüfu-
sun diğer %46.5’i de yeterli derecede çalışamamaktadır. Nikaragua’daki 

                                                      
 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Ana-

bilim Dalı 
1 Toplam nüfusun %54’ü kentsel alanlarda yaşamaktadır. 
2 Ülkenin kuzey sınırında Honduras ve güney sınırında Kosta Rika bulunmakta-

dır. Ülkenin doğusunda Karayip Denizi uzanmaktayken, batısında Pasifik Okya-
nusu uzanmaktadır. 

 Tropikal kuşakta yer almakla birlikte Nikaragua, Kuzey Yarım Küre’de, Ekvato-
run 11 derece kuzeyinde bulunmaktadır. 

3 Nüfusun yarısına yakını yoksulluk içinde yaşamaktadır, ve %15’i büyük yoksul-
luk içerisindedir. Yaygın yoksulluk, Orta Amerika ve Karayip bölgelerinde aza-
midir, on kişiden altısını ve %70’i kırsal bölgelerde olan nüfusu etkilemektedir 

4 Çocuk nüfusu(2.4 milyon-18 yaş altındakiler) 
5 UNICEF: Nicaragua´nın ülke programı belgesi, 2013-2017.  
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yoksulluk özellikle çocukları etkilemektedir6. Ulusal Kalkınma Bilgi Ens-
titüsü’ne göre, çocukların ve gençlerin yaklaşık olarak yüzde ellisi yok-
sulluk içinde ve yüzde 19’u aşırı yoksulluk içinde yaşamaktadır. 

Çocuklar ve gençler hakkında konuşmaya başlamadan önce, yetiş-
kin ve erkek gücü merkezli kültürel ve sosyal uygulamaların hakimiye-
tine dikkat çekmek gerekir ki bu durum çocukların ve gençlerin doğduk-
ları andan itibaren ayrımcılığa ve dışlanmasına sebebiyet vermektedir. 

Buna bir örnek olarak, şundan bahsedebiliriz ki resmi tahminlere 
göre, Nikaragualı çocukların %30’u kimlik belgelerine sahip değildir. Bu 
durum onları tam bir sosyal ve hukuksal dezanvantaj üzerinde konum-
landırmaktadır. 

Konuyla ilgili olarak Nikaragua Diasporası’ndan bahsetmek önem-
lidir. İç savaş birçok Nikaragualıyı kendi ülkelerini terk etmeye zorla-
mıştır. Birçok insan 1990’lar ve 21. yüzyılın ilk periyodu boyunca, iş im-
kanlarının yokluğu ve yoksulluk nedeniyle göç etmiştir. Nikaragualıla-
rın çoğu Amerika Birleşik Devletleri ve Kosta Rika’ya göç etmiştir ve 
bugün altı Nikaragualıdan biri bu iki ülkeden birinde yaşamaktadır7. 

Çocukların sorunlarına ilişkin uluslararası antlaşmalar 

Dünya 1990’dan beri insan haklarının ilerleyişini izlemektedir. Bir-
çok konvansiyon ve hukuki düzenleme ortaya çıkmış ve birçok devlet 
bunları hemen imzalamıştır. Nikaragua’nın çocukların sorunlarına iliş-
kin mevzuatı şu örnekler üzerinde kurulmuştur: 

 1959’da Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen Çocuk Hakları 
Deklarasyonu; 

 1985’te kabul edilen Birleşmiş Milletler Çocuk Adaleti Uygula-
ması için Standart Asgari Kurallar (“ Beijing Kuralları”); 

 1989’da Birleşmiş Milletler tarafından onaylanan Çocuk Hakları 
Konvansiyonu; 

 1990’da kabul edilen Çocuk Suçluluğunu Önlemek Amaçlı Bir-
leşmiş Milletler Rehber İlkeleri; ve 

                                                      
6 En muhtaç çocuklar kırsal alanlarda yaşayanlar ve Karayip kıyısındaki otonom 

bölgelerde yaşayanlardır.  
7 Yurt dışında yaşayan Nikaragualıların sayısını tahmin etmek güçtür çünkü 

önemli sayıdakiler bu ülkelerde yasa dışı olarak yaşamaktadırlar. 
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 1990’da kabul edilen Özgürlüğünden Mahrum Edilmiş Çocukla-
rın Korunması Hususunda Birleşmiş Milletler Kuralları. 

Yirminci yüzyıl boyunca, Çocuk Hakları Hakkında Birleşmiş Milletler 
Konvansiyonu’nun (buradan itibaren, “Konvansiyon” olarak anılacaktır) 
dünya ülkelerinin çoğunluğu tarafından onaylanması ve tasdik edilmesi, 
çocukların ve gençlerin haklarına ilişkin olarak bir dönüm noktasıdır8. 

Şundan bahsetmek önemlidir ki, bir devletin kendi iç mevzuatı daha 
önceden reşit olma yaşını daha erken olarak belirlemedikçe, Konvansi-
yon on sekiz yaşın altındaki her insanı “çocuk” olarak tanımlamaktadır. 

Çocukların korunmasına ilişkin olarak Anayasadaki özel hükümler 

Nikaragua’nın mevcut anayasası, 19 Kasım 1986’da Ulusal Anayasa 
Meclisi tarafından kabul edilmiştir. Bu, ülkenin en yüksek hukukudur ve 
1990, 1995, 2000, 2004, 2005 ve 2007 yıllarında değişikliğe uğramıştır. 
Anayasa, Nikaragua’yı sosyal bir hukuk devleti olarak tanımlamaktadır 
(madde 130) ve demoktatik, paylaşımcı ve örnek bir cumhuriyet olarak 
ortaya koymaktadır. 

Nikaragua’nın devlet organları uyum içerisinde koordine edilmiş 
Yasama Organı, Yürütme Organı, Yargı Organı ve Seçim Organıdır 
(madde 129). Yasama erki Ulusal Meclis tarafından kazanılmıştır (madde 
132), yürütme erki devlet başkanı tarafından yerine getirilir (madde 144) 
ve yargı erki Yüksek Yargı Mahkemesi (Supreme Court of Justice) ve 
diğer mahkemelerce yerine getirilmektedir. 

Anayasal ve Yasal Sistem 

Nikaragua’nın Çocuk Hakları Hakkında Konvansiyon’u imzalama-
sından beş yıl sonra, 1995 yılında, Anayasanın 71. maddesindeki değişik-
likle bu Konvansiyona anayasal statü kazandırılmıştır. 

Yeni hüküm şunu bildirmektedir: “Çocukluk, özel koruma ve statü-
sünün gerektirebileceği bütün haklardan yararlanmalıdır; bu nedenle 
Çocuk Hakları Hakkında Uluslararası Konvansiyon, Nikaragua’da ta-
mamen uygulanabilir durumdadır.” 

                                                      
8 Dávila, Paulí y Naya, Luis M. “Infancia, educación y códigos de la niñez en 

América Latina. Un análisiscomparado” “Childhood, Education and Codes of 
Childhood in Latin America.A Comparative Analysis” REEC - Revista Española 
de Educación Comparada. Número 16, 2010. 



Irela Francyleth ALEMÁN - Çev.: Araş. Gör. Sedat Erdem AYDIN 482 

Diğer anayasal hükümler, ergin olmayanların yargılamanın öznesi 
ve konusu olamayacağı gibi, yargıya da intikal ettirilemeyeceğini belirt-
mektedir. 

Yasaları ihlal etmiş olan ergin olmayanlar, cezai rehabilitasyon mer-
kezlerine konulamazlar; bunlar mutlaka uzmanlaşmış kurumların mer-
kezlerinde gözetim altına alınmalıdırlar. Bu hususlar mutlaka bir kanun-
la düzenlenmelidir. 

Genel olarak, Nikaragua uluslararası yasal düzenlemeler ile uyumlu 
olmak adına birçok kanuni düzenlemeye imza atmıştır. Bunlardan 
başlıcaları; açıklayıcı anayasal talimatname olarak Çocuk Hakları Hakkın-
da Konvansiyon’un eki, “Çocukluk ve Gençlik ve Eğitim Hakkında Genel 
Hukuka İlişkin Yasa”nın ilanı, Ceza Kanununun reşit olmayanları koruyan 
hükümlerindeki kapsamlı değişiklikler, kadınlar, çocuklar ve gençler için 
kapsamlı bakım programlarıyla birlikte sağlık üzerinde yeni bir genel hu-
kukun kabulü ve yeni bir iş kanununun yaratılması, asgari çalışma yaşının 
yükseltilmesi ve küçük yaştaki işçilerin istismar edilmekten korunması. 

Nikaragua’daki Çocuk Suçluluğunun Nedenleri 

Çocuk ceza hukukuna ilişkin olarak, ülkemizin yüzleştiği problem-
lere kapsamlı bir çözüm üretmek amacıyla ceza hukuku, kriminoloji ve 
viktimoloji perspektifinden çocuk suçluluğu konusunda verilmesi gere-
ken cevaplar üzerinde oldukça düşündük. 

İç savaş, doğal felaketler ve şiddetli ekonomik krizden yirmi yıllık 
bir süre sonra, Nikaragua gençliğinin çoğunluğu, şiddetli yoksulluktan 
büyük acılar çekmektedir9. Başkent Managua’da, tahmini olarak gençle-
rin yüzde 60’ı eğitim görmemektedir.10 Seyyar satıcılık ve düşük ücretli 
işçilikten öteye fazla bir başarı şansı olmayan ve giderek artan sayıdaki 
genç erkekler çeteler halinde gruplaşmaktadırlar. 

Managua’daki gençlik çeteleri, giderek artan şekilde organize şidde-
tin sorumlusu olarak tanınmaktadırlar. Bazen otorite ve servet figürlerini 
hedef almaktadırlar, ama çoğu zaman bireysel olarak gençliğe ve diğer 
rakip çetelere yönelmişlerdir. En yaygın olarak rapor edilen gençlik çete-

                                                      
9 Richard Maclure& Melvin Sotelo, “Youth Gangs in Nicaragua: Gang Membership 

as Structured Individualization” Journal of Youth Studies Vol. 7, No. 4, December 
2004, pp. 417-432.  

10 Diario La Prensa 2002. 
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si suçlamaları mala zarar verme, silahlı soygun, tecavüzler ve cinayetleri 
kapsamaktadır. Kentli gençleri sıklıkla artan biçimde ahlaksız ve tehlike-
li gösteren sansasyonel medya haberleri, organize gençlik suçları hak-
kındaki kamusal endişeyi sürekli artırmaktadır. 

Bunun üzerine, Managua’daki polis ve devlet otoriteleri, gençlik çe-
telerine göz açtırmamak ve çocuk suçluluğu vukuatlarını azaltmak için 
periyodik olarak mesai üstlenmişlerdir. Buna rağmen bu gibi tedbirler 
büyük ölçüde etkisizdir. Polis sözcüleri tarafından Nikaragualı gençlik 
çetelerinin geri kalan Orta Amerika ülkelerinde bulunanlar kadar tehli-
keli olmadıkları savunulmaktadır. Devlet ise çeteleri kimliklerini kanıt-
lamaya çalışan ve toplumun birer üyesi olmak yönündeki rollerini sa-
vunmaya çalışan gençlik grupları olarak sunmaktadır. 

Özetle Nikaragua’da gençlik şiddeti, medya ve politikacılar gibi 
güçlü konuşmacılar tarafından marjinal anlamda değerlendirilmiştir11. 
Yüksek Mahkemenin (the Supreme Court of Justice) son raporlarına 
göre, çocuk suçluluğuna ilişkin olarak, geçmiş yıllarda gençler tarafın-
dan işlendiği iddia edilen suçlamalar şu şekildedir: 

 
Suç Toplam 

Şiddet veya tehditle soygun  695 

Ağır yağma 518 

Uyuşturucu trafiği 227 

Hırsızlık 203 

Ev soygunları 203 

Darp 176 

Yaralamalar 161 

Kriminal tehdit etmeler 148 

                                                      
11 2011’de üniversiteli bir genç, bir grup genç tarafından öldürüldü. Bu ölüm med-

yada, çocukluk ve gençlik hakkında kanun üzerindeki tartışmaları ve farklı gö-
rüşleri tetikledi. Özellikle toplumun bir kısmı kanunda cezaların artırılması yö-
nünde değişikliklerin gerektiği yönünde düşünüyordu. Ancak bu reaksiyon, acı 
ve kızgınlığın hakim olduğu çok hassas bir zamanda ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla 
bu durum, kayda değer başarıları ve ulusal ve uluslararası alanda elde edilen ta-
nınmayı göz ardı ederek, uzmanlaşmış çocuk adalet sistemini etkisiz hale getir-
mek için kullanılmamalıdır.  
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Aynı rapor, 2012’de 2011 yılında olduğundan (4130) 370 daha az 
olmak üzere 3.799 davanın mahkemelerde görüldüğünü söylemektedir. 
Çocuk suçluluğundaki hukuki işleyiş, %98 kabul oranıyla geçmiş yıllar-
da olduğu gibi devam etmektedir; çözülemeyen davalar ise: 

 151 davada gençlerin yeri tespit edilememiştir. 

 224 dava “yokluğunda”. 

 58 davada Savcılık Makamının tebliğinin olmaması. 

Çocuk suçluluğunu önlemek ve çocuk sanıkların rehabilitasyonu 
için çalışmak, bireylerle birlikte çalışıp onların çocuk adaleti yargı siste-
mine girmelerini engellemekten, sosyal değişim ve sosyal adalet için 
savunuculuk yapmaya kadar uzanan geniş çaplı bir yeterlilik gerektiren, 
zorlu bir mücadele olarak yer almaktadır. 

Çocuk Ceza Hukuku Sistemini Teknik İzleme Ofisi (Technical Offi-
ce for Monitoring the Juvenile Criminal Justice System) tarafından 
verilen istatistiklere göre, Nikaragua’nın çocuk ceza hukuku sisteminin 
son beş senesinin davaları şu şekildedir: 

 
Göstergeler 2012 2011 2010 2009 2008 

Mahkumiyetle sonuçlanan 
toplam dava sayısı 

2,817 3,574 3,011 3,151 3,038 

Mahkeme önündeki davalar 3,799 4,130 3,383 3,384 3,256 

Düşen davalar 82 95 97 98 98 

Mahkemenin Ertelenmesi 18 5 3 2 2 

Yokluk 10 9 8 8 5 

Başvuruda Bulunulan 4 8 11 6 140 

Temyiz 0 1 0 0 0 

 

Çocuk suçlulara ilişkin kanunlar ve regülasyonlar: Nikaragua’nın 
Çocukluk ve Gençliğe İlişkin Kanunu 

Çocukluk ve Gençliğe İlişkin Kanun (287 sayılı Kanun, bundan böy-
le “Kanun” olarak anılacaktır), 12 Mayıs 1088’de imzalanmış, Birleşmiş 
Milletlerin Çocuk Hakları Konvansiyonu’na tam bir yasal geçerlilik sağ-
layan Anayasanın 71. maddesi ile onaylanmıştır. 
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Kanun, Nikaragua’nın yarı nüfusunu aşan çocuklar ve gençlerin be-
lirli ihtiyaçları ve hakları ile ilgilenmektedir, bütün kamu kurumlarının 
çocukların menfaatlerine yönelik hareket etmelerini gerektirmektedir. Bu 
yaklaşım mülga kanunda yer alan common law yaklaşımdan farklıdır. 
Zira önceleri çocuklar, mülkiyet durumu bazen aile içerisinde tartışılan 
mal, mülk olarak muamele görmekteydi. 

Kanun, aile hayatı, çocukların ve gençlerin vatandaşlık ve siyasi 
hakları, sağlık, eğitim, sosyal güvenlik, kültür ve eğlenceleri, görevleri ve 
kızların, erkeklerin ve gençlerin sorumluluklarıyla ilgilenmekte ve hak-
lar sağlayan özel Çocuk Ceza Hukuku Sistemini içermektedir. Kanun, 
çocuk mahkemelerinin görüldüğü mahkemelerin kuruluşunu ve duruş-
maları, uzlaşma, başvurular, kısıtlama statüleri, tedbirler, tedbirlerin 
tanımları ve gençlere uygulanabilir tedbirlerin infazını güvence altına 
almaktadır. Kanunun ceza adaleti bakımından açık bir ehemmiyeti bu-
lunmaktadır12. 

Kanunun ilk iki kitabı, çocuk ve gençlik haklarını, özgürlüklerini, gü-
vencelerini ve görevlerini işaret etmektedir ve sadece 90 madde içermek-
tedir. Diğer taraftan sadece ceza adaleti sistemi üzerine olan üçüncü kitap 
132 madde içermektedir. En üst sıradaki kaygılardan biri olan risk altın-
daki gençler problemi, ayrıntılı bir şekilde güvence altına alınmıştır13. 

Kanunun ilk birkaç cümlesi şu şekilde oluşmaktadır: “gençlik ceza 
adaletinin yeni bir modeli, kanuni süreci güvence altına aldığını ortaya 
koymalıdır ve gençleri aileye ve topluma entegre etmeye yönelmiş ol-
malıdır”. 

Nikaragua’da Çocuk Adalet Sistemi 

Nikragua’da, Kanun’a göre kanunla ihtilafa düşen gençler, yetişkin-
lerden farklı şekilde ele alınmaktadır. Ancak bu her zaman söz konusu 
olmamıştır. Önceki zamanlarda, çocuklar yetişkinlerle birlikte ceza evle-
rine konulmaktaydılar. Mevcut Kanun çocukların (13 yaş altında olmak 
olarak tanımlanmıştır) ve gençlerin (13 yaş 18 yaş arası) kapsamlı ko-
                                                      
12 Diğer avantajlarının arasında, kanun suçlanmış olan gençleri ertelenmiş adaletten 

korumaktadır; mümkün olduğunca faili adli kayıt altına almayacak bir çözüm 
olarak mağdur ve fail arasında uzlaşma önermektedir. 

13 José Luis Rocha “The Code of Children and Adolescents: Comments on a Misun-
derstood Law” Revista Envío, No: 286, mayo 2005, electronik versiyon, makale 
http://www.envio.org.ni/articulo/2932 adresinde bulunabilir. 
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runmasını düzenlemekte ve 1973 tarihli Reşit Olmayanların Korunması 
Kanununu, bu kanunun 1974 tarihli reformlarını ve 1975 tarihli yönet-
meliklerini ilga etmektedir. Çeyrek yüzyıla yakın zamandır, yeni Kanun, 
reşit olmayanlara dikkat çeken avantajlar sunmaktadır. Ayrıca, her tür-
den yetişkin mahkumla birlikte aynı ceza evlerine gönderilen 15-18 yaş 
arasında olanlar hakkında hiçbir koruma sağlamayan eski kanunun boş-
luklarını doldurmaktadır14. 

Çocuk adalet sistemi, yıllar boyunca gençlerin yetişkinlerden farlı 
olduğu ve cezai fiillerde bulunan gençlerin yetişkinlerden farklı şekilde 
muamele görmesi gerektiği esası üzerinde gelişmiştir. Bir taraftan kamu 
güvenli sağlanırken, diğer taraftan gençlerin refahlarını korumak ve 
onları rehabilite etmek maksadıyla ayrı mahkemeler, tutukevleri, kural-
lar, duruşma usulleri ve kanunlar kurulmuşlardır. 

Kanunun 17. maddesine göre: 

Çocuklar ve gençler, haklarını, özgürlüklerini ve güvencelerini etkileyen 
bütün yargısal ve idari süreç ve duruşmalarda ister bireysel olarak, ister kanuni 
temsilcileri aracılığıyla dinlenilme hakkına sahiptirler. Mevcut hakkın yerine 
getirilmemesi yargısal ve idari süreçlerin her ikisinde de verilmiş olan hükümle-
rin kesin hükümsüzlükle sonuçlanmasına yol açar. 

Nikaragua’da çocuk adalet sistemi, Çocuk Suçluluğu Bölge Mahke-
melerinin Çocuk Suçluluğu Cezalarını İnfaz ve İzleme Ofisi’nin (Office 
of Enforcement and Monitoring of Juvenile Criminal Penalties of the 
Juvenile Criminal District Courts) koordinasyonuyla birlikte Çocuk 
Suçluluğu Adalet Sistemini Teknik İzleme Ofisi (Juvenile Justice System 
is run by the Technical Office for Monitoring the Juvenile Criminal 
Justice System) tarafından yürütülmektedir. 

Cezai sorumluluk, ceza sorumluluğu yaşı, genç faillerin ve yaş sı-
nırlarının belirlenmesi için belirlenmiş kriterler 

Daha önce de belirtildiği üzere, Kanun “çocuklar”ı on üç yaşına 
ulaşmamış olanlar; “gençler”i ise on üç ve on sekiz yaş arasında olanlar 
olarak tanımlamıştır. 

Özel çocuk adaleti sistemi, suçların cezalandırılmasına dayanak 
oluşturan Ceza Kanunu veya diğer özel kanunlar esas alınarak on üç ve 
                                                      
14 Kanun uygulamasının bir etkili sonucu da, yeni bölge çocuk ceza mahkemeleri-

nin ülke çapında, önceleri yetişkin mahkemelerinde bitebilecek, 15.612 davayı 
üzerine almış olmasıdır. 
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on sekiz yaş arasındaki bu gençlere uygulanmaktadır. Bu kuralların uy-
gulanması için gereken üst limit, BM Konvansiyonu’nun 1. maddesi ile 
bağdaşmaktadır15. 

Ancak, 3. Kitaptaki tedbirler, sadece 15 ve 18 yaş arasındaki gençler 
için uygulanmak üzere düzenlenmiştir. Yaşları 13 ve 15 arasında olup 
suçu kanıtlanmış olan gençlerin durumunda, hakim 2. Kitapta yer alan 
özel tedbirleri ya da özgürlükten mahrum bırakılmayı içeren uygulama-
lar hariç olmak üzere 3. Kitapta öngörülen tedbirleri uygulayacaktır. 

13 yaşına ulaşmamış çocuklar16, cezai sorumluluktan muaf tutul-
duklarından hiçbir Özel Ceza Yargılamasının öznesi olamazlar17. Bu 
durumda, hakim onları tam koruma sağlamak amacıyla ilgili idari 
birime havale eder. Kanun açıkça on üç yaş altı için cezai sorumlulu-
ğun bulunmadığını düzenlemektedir ve bunlar için ancak medeni hu-
kuk kurallarının uygulamaları söz konusudur (Kanunun 95. maddesi-
nin 4. paragrafı). Bölgesel ilkeler, sınırlarımız içinde suç işleyen genç-
lere uygulanan özel Ceza Adaletinin uygulamasının kapsamını kural-
lara veya istisnalara göre sınırlamaktadır. Kişinin yaşının (büyük ola-
sılıkla 18 yaşın altında) hiçbir şekilde belirlenemediği durumda, bu 
kişinin o yaşta olduğu kabul edilip, bu Kanunun hükümlerine tabii 
tutulacaktır. 

Bu Özel Ceza Adaletinin rehber ilkeleri şunlardır: gençlerin üstün 
menfaatleri, insan hakları bakımından tanınma ve saygı, koruma ve kapsamlı 
eğitim, topluma veya kişinin ailesine yeniden kazandırılması; kanuni süreç gü-
vencesi ve mağdur haklarının korunması. 

                                                      
15 Madde 1, “Mevcut Konvansiyon’un amaçları bakımından bir devletin kendi iç mevzuatı 

daha önceden reşit olma yaşını daha erken olarak belirlemedikçe on sekiz yaşın altındaki 
her insan çocuk sayılır.” 

16 Bu bağlamda belirtilmelidir ki bu yaş sınırı Kanunun 95.maddesinin 1. paragra-
fında öngörülmüş olup, karşılaştırmalı hukuktaki güncel eğilimi yansıtmaktadır. 

17 Hangi yaşta ceza sorumluluğunun çocuklara yüklenebileceğine ilişkin olarak, 
belirgin bir uluslararası standart bulunmamaktadır. Beijing Kurallarına göre; Ce-
zaî sorumluluğun alt sınırını belirleyen sistemler açısından, bu sınır çocuğun 
duygusal, zihinsel ve entelektüel açılardan olgunluğa eriştiği yaşın altında tutul-
mamalıdır. (Kural 4.1) Bu en azından yaşın oturtulacağı zemin bakımından bir 
yol göstermektedir: gelenekler veya kamunun taleplerinden ziyade medikal ve 
psiko-sosyal araştırmaların bulguları. 
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Çocuk suçlulara yönelik özel soruşturma yetkilileri, çocuklara karşı 
davalara bakan mahkeme türleri. 

Mahkeme ve Yetki Alanı 

Çocuk ceza adaletinin hükümlerinin hem muhakeme hem infaz re-
jimi olarak uygulanması, uzman kuruluşlar tarafından yapılacaktır. İlk 
aşamada Çocuk Ceza Bölge Mahkemeleri, gençler tarafından işlenen 
suçlara bakma ve karar verme yetkisine sahiptir. 

Başvurular temyiz mahkemesinde açılacaktır18ve Yüksek Mahkeme, 
başvuruları ve temyizleri karara bağlamak hususunda ülke genelinde 
yargı yetkisine sahiptir. 

Çocuk Ceza Bölge Mahkemeleri 

Çocuk Ceza Bölge Mahkemeleri, Çocuk Ceza Adaleti sisteminin yeni 
unsurlarından olup, yargıda görevli olarak, bir Çocuk Ceza Bölge Hakimi, 
üç sekreter, disiplinlerarası ekipten oluşan ve gençler tarafından işlenen 
suçlar için kurulmuş ilk derece mahkemeleridir (Kanunu 113. maddesi).19 

Usuli Özellikler 

Mahkemedeki Taraflar 

1. Bir suçu veya kabahati işleyen veya bunlara iştirak eden genç. 

2. Müdafi, müdahil veya tanık olarak sürece dahil olan anne, baba 
ya da vasi. 

3. Menfaatini savunmak için başvuran mağdur veya zarara uğra-
yan kişi. 

4. Muhakeme hukuku ve Kanun’da belirtilen haller dışında, kamu-
sal suç fiilleri açısından yetkilerini kullanmakla sorumlu olan Başsavcı. 

Çocuk Adaleti İşleyişinde, ister suç ister kabahat işlenmiş olsun uy-
gulanan kanun sadece bir tek prosedür düzenlemektedir; bu bağlamda 
iki aşama yer almaktadır: 

                                                      
18 Çocuk Ceza Adaleti ile ilgili olarak ikinci bilinmesi gereken, Kanunun, Ceza 

Dairesini oluşturan hakimlerden en az birinin bu konuda uzman bir kişi olacağını 
düzenlediğidir.  

19 Kanunun 113. maddesi, çocuk suçluluğu adaleti sistemi için bazı 
şartlar düzenlemektedir. Kanun özel olarak belirtmektedir ki “ 
Her departman ve otonom bölgede mutlaka bir Bölge Gençlik Ce-
za Mahkemesi bulunmalıdır…” 
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1. Soruşturma Evresi 

2. Yargı Evresi 

Hükümlü çocuklara uygulanan yaptırımlar 

Kanun, Yetişkin Ceza Adalet Sisteminden daha kısa süreli ve daha 
fazla güvence sağlayan hızlı ve özet bir yargı süreci sağlamaktadır. Bu-
rada bahsettiğimiz, birkaç resmi ve sözlü işlemden ibarettir. 

Bir suçu veya kabahati işleyen veya bunlara iştirak eden her genç, 
yakalanmasında ve sorgulanmasında temsil edilme ve duruşmadaki 
savunmasında konuşma hakkına sahip olmalıdır ki bu kanuni süreç gü-
vencesi ile başlayıp kanıt sunmak ve temyiz hakkına kadar olan hakları 
kapsamaktadır. 

Çocuk Ceza Adalet Sistemi, kanuni süreç ilkesine ve onarıcı adalet 
uygulamasına dayanmaktadır. Çocuk Ceza Bölge Hakimi, tedbirlerin 
uygulanması için, gençlerin kişisel ve aile yaşamı, ölçülülük, mağdurun 
zararının giderilmesi için gösterilen çaba gibi önemli unsurları da dikka-
te almalıdır. 

Böylece, Kanun tedbirleri üç kategoride sınıflandırmaktadır: 

 Sosyo-eğitimsel tedbirler 

 Yönlendirme ve denetim tedbirleri 

 Koruyucu tedbirler 

Gözaltı uygulamaları, Kanunda pek çok farklı şekilde toplumun te-
mel haklarına zarar veren davranışlara bir tepki olarak düzenlenmiştir. 

Kanunun üçüncü kitabının özellikle 195. maddesi, imkanların kap-
samını genişletmek amacıyla çeşitli yaptırımlar sağlamaktadır. 

Kanunun 194. maddesi, kapsamın belirlenmesinde ele alınması ge-
rekenleri düzenlemektedir: 

 Cezai fiil. 

 Suça karışmış gencin belirlenmesi. 

 İşlenen suçun doğası. 

 Tedbirler, ölçülülük ve yerindelik ile uyumlu olması. 

 Gencin yaşı. 

 Gencin zararı giderme çabaları. 
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Kanun, özgürlüğün kısıtlanmasının sadece istisnai durumlarda ve 
son çare olarak uygulanması gerektiğini belirtmektedir. Bu tedbir şunları 
içerebilir: 

 Göz altı veya alıkonulma. 

 Bir kamu kuruluşunda veya özel kuruluşta göz hapsi. 

 Özel bir merkezde denetimli serbestlik. 

 Özel bir merkezde özgürlüğün kısıtlanması. 

Böylece bu durum sadece aşağıdaki suçlarda uygulanmaktadır: 

 Sebepsiz düşmanlık ile öldürme, 

 Kasten öldürme, 

 Bebek cinayetleri, 

 Aile cinayeti, 

 Ağır yaralamalar; 

 Tecavüz, 

 Cinsel saldırı, 

 Kaçırma, 

 Hırsızlık, 

 Uyuşturucu ticareti, 

 Yangın ve diğer zararlar, 

 Zehirlemek 

 Sosyo-eğitsel denetimlerin ya da rehberlik ve denetim emirleri-
nin haksız olarak ihlali. 

Özel Rehabilitasyon Merkezleri: Fiziksel ve idari şartları. 

Özel bir çocuk adalet sisteminin uygulanması ile ilgili olarak büyük 
boşluklar, gecikmeler ve zayıflıklar bulunmaktadır. 

Örneğin, polis teşkilatının üyeleri kendi önyargılarıyla tartışmalara 
katılmışlardır. Kanunun tam uygulamaya uygun koşullarının hazırlan-
masından önce yürürlüğe girdiği ve bir kanunun tesis ettiklerini karşıla-
yabilecek kadar büyük bir bütçenin bulunmadığı haklı olarak dile geti-
rilmekteydi. Örneğin gençler için özel olarak ayrılmış hücreler ve alanlar 
bulunmamaktadır ve bu gözaltı merkezlerindeki hijyen koşullarını iyi-
leştirmek mümkün olmamıştır. 
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Nikaragua doğru ulusal koşullar olmaksızın küresel normların dahil 
edilmesinden kaynaklanan problemlerle karşı karşıya kalmaktadır. Nü-
fus ne bilinçlidir ne de duyarlıdır; gerekli olan bütçe tahsis edilmemiştir; 
hakimler profesyonel kariyer seviyesinde değillerdir ve sadece büyük 
siyasi partilerin liderleriyle olan bağlantıları nedeniyle isim yapmışlar-
dır; henüz bütün ülke için yeterli kadar inşa edilmiş çocuk ceza mahke-
mesi veya rehabilitasyon merkezleri20 bulunmamaktadır. 

Özel merkezlerde gerçekleştirilen özgürlükten yoksun bırakmalar 
istisnaidir. Bu tedbir en fazla altı yıl sürecektir. Çocuk Ceza Bölge Haki-
mi, daha az ağırlıkta bir tedbirin uygun olması durumunda bu tedbirle 
değiştirecektir. 

Tartışmalı maddeler 

Kanun kabul edildiğinden beri geniş ölçüde eleştirilmektedir; ancak 
bu eleştiriler Kanunun tanıdığı haklar ve sorumluluklar ya da çocuklar 
ve gençlere bakış açısı bakımından değildir. Hoşnutsuzluk, çocuk sanık-
ların güvenlik tedbirlerinin düzenlendiği, kanunun üçüncü kitap üze-
rinde yoğunlaşmıştır. 

Özellikle kaygı verici olan 86. madde şu şekilde düzenlenmiştir: 
“Reşit olmayan bir kimse bir suçlamayla karşılaştığında, yargı yetkilisi, çocuk 
sanığı, ona kapsamlı bir koruma sunmak ve onun haklarını, özgürlüklerini ve 
güvencelerini koruma altına almak için ilgili idare makama havale etmelidir.” 

101. madde ise “gençler, ilgili hakimin yazılı emri olmadıkça, istisnai bir 
tedbir olarak ve mümkün olan en kısa süre için bir kuruma teslim edilmeme 
hakkına ve yasal suçlama değiştirilmiş olsa bile aynı suçlamadan dolayı birden 
fazla yargılanmama hakkına sahiptir.” düzenlemesi nedeniyle daha fazla 
eleştiriye maruz kalmıştır. Cezadan muaf tutulmayı teşvik eden diğer bir 
madde olan 105. madde ise şu şekildedir: “Gençlere uygulanabilir olan 
iki farklı kanunun veya yönetmeliğin farklı hükümler içermesi halinde 
her zaman söz konusu gençlerin menfaatlerine en az ölçüde zarar veren 
hüküm uygulanmalıdır.” 

                                                      
20 Kanunun 214. maddesi belirtmektedir ki özgürlüğün kısıtlanması, genel olarak 

yetişkinlere yönelik olanlardan farklı olarak gençler için özel olarak kurulmuş 
merkezlerde infaz edilir. Ülke genelinde biri kadınlar biri erkekler için olmak 
üzere en az bir özel merkez bulunmalıdır. Kanunun Kabul edilmesinden 14 yıl 
sonra bugün bile bu merkezler inşa edilmiş değildir. 
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Sivil Toplum Kuruluşlarının Politikaları ve Rolü 

Nikaragua, çocuk haklarına ilişkin olarak sayısız politika, strateji ve 
ulusal plan benimsemiştir. Bunlardan en önemlileri “Çocuklar ve Ergen-
ler için Kapsamlı Bakım Hakkında Ulusal Politika (2002-2011) (the 
National Policy on Comprehensive Care for Children and Adolescents 
and its National Plan of Action); Çocuk İşçiliği ile Kademeli Mücadele-
de Ulusal Strateji (the National Strategy to Progressively Eradicate 
Child Labor), Milli Eğitim Planı (2001-2015) (the National Education 
Plan); ancak diğer uygulamalar artık geçerli değildir ve usulüne uygun 
olarak hayata geçirilememiştir. 

Çocuklara ilişkin etkili planlama ve politikaların uygulanmaları 
önündeki en büyük engellerden biri, bir Çocuk Kanununun yürürlükte 
olmasından 10 yıl sonra bile uluslararası işbirliği kuruluşları tarafından 
bu amaçla sağlanan desteğe rağmen Nikaragua’nın halen çocukların 
haklarını izlemek için istatistiki bir sistem geliştirememiş olmasıdır. 

İyi bilinmektedir ki, Nikaragua’nın BM Konvansiyonunu onaylama-
sı ve Çocuk Kanununun yasalaştırılmasından beri, toplum tarafından 
dışlanan gençliğin refahındaki gelişme, sivil toplum örgütleri ve sivil 
gruplar tarafından sponsor olunan ve birçok belediye yetkilisi ve ulusla-
rarası yardım kuruluşları ile temas halinde olan toplum temelli eylemle-
re dayanmaktadır. 

Bununla birlikte, sivil toplumun Nikaragua’da çocuk haklarını ko-
rumak ve teşvik etmek noktasında hayati bir rolü vardır; kırılgan devle-
tin sosyal politika eksikliklerini telafi etmek için bütünlük ve örgütlü 
kapasiteye sahip olunduğu konusunda küçük bir belirti bulunmaktadır. 

Birbiri ile ilişkili iki etken sivil toplumun siyasi faaliyet ve etki ala-
nındaki rolünü genişletmiştir. İlk olarak, Nikaragua devletinin yönetme 
kabiliyetini zayıflatan bir dizi problem, Nikaragua devletine duyulan 
güveni azaltmıştır. Uzun süreli ekonomik durgunluk ve zayıflatıcı ulus-
lararası borç, bakanlıkları, harcamaları kısıtlamak ve kamu hizmetlerini, 
özellikle de çocukların ve gençlerin sosyal güvenliklerine özgülenenleri, 
azaltmak için zorlamıştır. 

Nikaragua’daki sivil toplumun gücünün ikinci nedeni, sivil toplum 
örgütlerine gelen dış yardım olmuştur. Politik elitler lehine etkisiz ve 
çarpık olan resmi kalkınma stratejilerine duyulan hayal kırıklığı ile bir-
likte, yabancı bağışçılar şimdi Sivil Toplum Kuruluşlarını etkili bir sosyal 
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hizmet sunumunun kanalları olarak ve yönetimin daha katılımcı formla-
rı olarak görmek eğilimindedirler. Sivil toplum sektöründe artan bağışçı 
ilgisi dolayısıyla son on yılda Nikaragua’da sivil toplum kuruluşlarının 
faaliyetlerinde önemli bir atış yaşanmıştır. 

Sonuçlar 

Nikaragua, uluslararası anlaşmalara uygun olarak çocuk ve ergenle-
ri koruyan bir dizi kanuni düzenleme ilan etmiştir. Bununla beraber, 
çocuk haklarını teyit etmek ve korumak için de bazı uluslararası politika-
lar ve planlar oluşturulmuştur. Ayrıca Nikaragua hükümeti, çocukların 
hakları ve refahına olan bağlılıklarını açık bir şekilde dile getirmiştir. 
Ancak, çocukları koruyan kanunlar genel olarak yürürlüğe konulama-
mıştır. 

Çocukluk ve ergenlik hukuku, özellikle çocuk ceza adaleti alanında, 
Çocuk Hakları Sözleşmesi İlkeleri ile tutarlı bir şekilde uygulanmıştır. 
Kanun, Konvansiyon'a değinmektedir ve onun açıklayıcı çerçevesi, kural 
ve ilkelerine dayanarak çocuğun tanımını yeniden yapıp, konvansiyon 
ilkelerini geliştirmektedir. 

Nikaragua’da sorun kanunların eksikliği değildir. Çocuklar ve 
Gençler Hakkındaki Kanun üzerindeki güncel tartışmalar aslında bize 
sorunun nerede olduğunu göstermektedir.Yeterli kaynak ve siyasi irade 
olmadıkça Kanun hükümlerini yerine getirmek nasıl mümkün olabilir 
ki? Bugünlerde ve 1998’de kanunun kabulünden beri, birçok ses Kanu-
nun yürürlükten kaldırılmasını ve yeni bir reform gerektiğini dile getir-
mişlerdir; ancak kanunun kaynakların yetersizliği ve siyasi irade eksikli-
ği nedeniyle uygulanamadığı gerçeğini göz ardı etmişlerdir. 
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Treatment of Child Offenders in Croatia: 
Rethinking the Alternatives Within and Outside 

the Criminal Justice System 

Aleksandar Marsavelski, LL.M. 

I. INTRODUCTION 

The way criminal justice systems deal with criminal behaviour of 
children has changed significantly in the past: ranging from treating 
child offenders almost equally as adult ones to the establishment of a 
special position of children as perpetrators of crimes within the criminal 
justice systems. 

The position of child offenders in criminal justice systems of all for-
mer Yugoslav countries, including Croatia, has gone through this evolu-
tion. While general statutory provisions, applicable to all offenders (in-
cluding children) can be found in the Criminal Code1 and the Criminal 
Procedure Act,2 in Croatia there is also a special law regulating juvenile 
justice: the Juvenile Courts Act3 [hereinafter: JCA]. The JCA contains 
specific statutory provisions of substantive criminal law regarding juve-
niles, rules on juvenile courts and juvenile criminal procedure, provi-
                                                      
 Aleksandar Maršavelski, LL.M. (Yale), Assistant Lecturer at the Department for 

Criminal Law, Faculty of Law, University of Zagreb (Croatia). PhD researcher at 
the Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law, Freiburg 
(Germany). 

1 Criminal Code (Kazneni zakon), “Narodne novine” (Official Gazette) No. 125/11, 
144/12. 

2 Criminal Procedure Act (Zakon o kaznenom postupku), “Narodne novine” (Official 
Gazette) No. 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13. 

3 Juvenile Courts Act (Zakon o sudovima za mladež), “Narodne novine” (Official Ga-
zette) No. 84/11, 143/12, 148/13. The name of the Act is a translation of Jugendger-
ichtsgesetz – the name of equivalent acts in Germany and Austria, which have 
been initially used as legislative models for drafting the first Croatian Juvenile 
Courts Act in 1997. 
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sions on enforcement of sanctions applicable to young perpetrators of 
criminal offences, as well as rules on criminal law protection of children 
and minors. The relevant provisions of the JCA and other relevant crimi-
nal statutes shall be elaborated in the forthcoming paragraphs. Further-
more, a special attention shall be given to the alternatives to the current 
criminal justice provisions de lege ferenda. 

The theoretical foundations of modern juvenile justice legislation 
can be found in the 19th century ideas of Italian criminologist Enrico Ferri 
who first argued that punishments ought to be replaced with substitute 
penalties (sostitutivi penali) i.e. measures of social defence corresponding 
to the type of the offender.4 Ferri’s positivistic approach later influenced 
the défense sociale movement, founded by Filippo Gramatica with basic 
premises that criminal responsibility needs to be replaced with “anti-
sociability”, while the punishment needs to be substituted with measures 
of social defence based on the individual needs of the offender.5 The 
movement was subsequently taken over by a French scholar Marc Ancel 
who advocated therapeutic criminal law.6 However, in most modern 
criminal justice systems such special deterrence theories gained more 
attention only with respect to the juveniles. 

In addition to this, in the second half of the 20th century we have 
witnessed the rise of the restorative-justice-movement,7 which focuses on 
the needs of the victims and the offenders, as well as the involved com-
munity. One of the basic restorative justice models is victim-offender 
mediation, which has proven to be particularly successful in cases of 
child offenders. 

                                                      
4 E. Ferri, La sociologie criminelle - traduit de l'italien par Leon Terrier, Paris, 1905, 

pp. 590 et seq. 
5 See F. Gramatica, Principi di difesa sociale, Padova, 1961. 
6 See M. Ancel, La défense sociale nouvelle: un mouvement de politique criminelle 

humaniste, Cujas, Paris, 1954. 
7 See D.W. Van Ness, & K.H. Strong, Restoring Justice – An Introduction to Re-

storative Justice. 4th ed. New Province, N.J.: Matthew Bender & Co., Inc., 2010, 
pp. 21-39. 
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II. INTERNATIONAL AGREEMENTS RELATED TO CHILDREN'S 
ISSUES AND CONSTITUTIONAL PROVISIONS REGARDING 
THE PROTECTION OF CHILDREN 

a. International Agreements related to children's issues 

Croatia has ratified a number of international treaties setting out 
child-specific needs and rights (especially civil, political, economic, so-
cial, health and cultural rights). These documents contain universal 
standards in the area of protection of children’s rights and during the 
past 20 years Croatia has introduced various legislative amendments in 
order to implement their provisions. They can be divided into three 
groups based on the international organization responsible for the draft-
ing of the treaty: (1) United Nations Treaties, (2) Council of Europe Trea-
ties, and (3) other international treaties. 

The UN Convention on the Rights of the Child [hereinafter: CRC] is 
sometimes referred to as “one of the most comprehensive and innovative 
pieces of human rights legislation ever introduced”.8 The former Yugo-
slavia had signed and ratified the CRC on 26 January 1990 and 3 January 
1991, respectively, with one reservation, which had later been with-
drawn by Croatia9. Based on the notification of succession of the former 
state, Croatia became a State Party to the CRC on 8 October 1991. The 
UN Committee on the Rights of the Child has made clear that when a 
State ratifies the CRC, it takes on obligations under international law to 
                                                      
8 A. Osler, The UN Convention on the Rights of the Child: some implications for teacher 

education, Educational Review, Volume 46, Issue 2 1994, p. 141. 
9 “The competent authorities (ward authorities) of the Socialist Federal Republic of 

Yugoslavia may, under article 9, paragraph 1 of the Convention, make decisions 
to deprive parents of their right to raise their children and give them an upbring-
ing without prior judicial determination in accordance with the internal legisla-
tion of the SFR of Yugoslavia.” Multilateral Treaties Deposited with the Secretary 
General, Vol. I, Chap. IV (Human Rights), 11. Convention on the Rights of the 
Child, p. 17., n. 3. Croatia made a similar reservation upon succession in respect 
to article 9, paragraph 1 of the Convention, which read as follows: “The Republic 
of Croatia reserves the right not to apply paragraph 1 of article 9 of the Conven-
tion since the internal legislation of the Republic of Croatia provides for the right 
of competent authorities (Centres for Social Work) to determine on separation of 
a child from his/her parents without a previous judicial review”. Id., at p. 21., n. 
25. However, on 26 May 1998, the Government of Croatia informed the Secretary-
General that it had decided to withdraw its reservation. Id. 
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implement it.10 The core obligation to implement is set out in Article 4 of 
the CRC. This requires States Parties to “undertake all appropriate legis-
lative, administrative, and other measures for the implementation of the 
rights recognised in the present CRC. With regard to economic, social 
and cultural rights, States Parties shall undertake such measures to the 
maximum extent of their available resources.” While analyzing the pro-
visions of Croatian criminal law, in the forthcoming chapters this report 
will also observe the implementation of certain provisions of CRC. 

In 2002, Croatia has signed and ratified two optional protocols to the 
CRC: (1) Optional Protocol on the Involvement of Children in Armed Conflict 
(ratified on 1 November 2002), and (2) Optional Protocol on the Sale of 
Children, Child Prostitution and Child Pornography (ratified on 13 May 
2002). 

Croatia has not yet ratified the third Optional Protocol to the CRC 
on a Communications Procedure. However, since this Protocol was only 
recently opened for signature (on 28 February 2012), it has not entered 
into force. 

Among other relevant international treaties, which have been rati-
fied by Croatia, it is important to mention the following: Convention on 
the Civil Aspects of International Child Abduction (Hague Conference on 
Private International Law)11, Convention on the minimum age for admission 
to employment and work (International Labour Organization)12, and Con-
vention concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of 
the Worst Forms of Child Labour (International Labour Organization)13. 

                                                      
10 UN Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 5, General 

measures of implementation for the Convention on the Rights of the Child, 
CRC/GC/2003/5, 2003, para. 19, available at: http://www.unicef-irc.org/ 
portfolios/general_comments/GC5_en.doc.html 

11 Croatia was one of the successor States to the former Socialist Federal Republic of 
Yugoslavia which became a Party to the Convention on 1 December 1991. Since 
Croatia already declared its independence on 8 October 1991, Croatia declared it-
self to be bound by the Convention on 5 April 1993.  

12 Croatia has ratified this Convention on 8 October 1991. 
13 Croatia has ratified this Convention on 17 July 2001. 
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b. Constitutional provisions regarding the protection of 
children 

The Constitutional protection of children is regulated in Part II of 
the Croatian Constitution entitled “Protection of Human Rights and 
Fundamental Freedoms”. The relevant paragraphs can be found in 
Chapter 3.: “Economic, Social and Cultural Rights”. These provisions 
include the following principles governing the protection of children: (1) 
principle of legality, (2) principle of protection of children, (3) principle 
of special protection of vulnerable categories of children. 

Principle of legality is articulated in Art. 56(2) of the Constitution: 
“Rights related to child-birth, maternity and child care shall be regulated 
by statute.” This principle is rooted in the constitutional separation of 
powers, meaning that such rights cannot be regulated by judicial prac-
tice, customary law or administrative regulations, but the exclusive 
competence to regulate these issues is given to the legislator (i.e. the 
Croatian Parliament). 

The Constitutional principle of protection of children recognizes 
three levels depending on who is obliged to provide such protection: (a) 
community, (b) state, and (c) parents. First, the Constitution says in Art. 
64(1) that everyone shall have the duty to protect children, which is gen-
erally considered to be a lex imperfecta, because there is no special sanc-
tion for disobeying this duty. Second, the Constitution guarantees state 
protection of children, especially by enabling “social, cultural, educa-
tional, material and other conditions promoting the achievement of the 
right to a suitable life” (Art. 62 of the Constitution). Third, the principle 
of parental protection of children is articulated in Art. 64 of the Constitu-
tion, which inter alia emphasizes that parents are responsible “for the 
upbringing, welfare and education of their children”, as well as “for en-
suring the right of their children to the full and harmonious develop-
ment of their personalities”. 

Finally, the Constitution emphasizes the principle of special protec-
tion of certain vulnerable categories of children. These children are enti-
tled to special care from the state and include the following categories: 
children of fallen Croatian war veterans, children with disabilities, or-
phans and neglected children (Art. 57(3) & 62 of the Constitution). 
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III. THE DEFINITION AND THE NUMBER OF CHILDREN IN 
PROPORTION TO THE GENERAL POPULATION IN CROATIA 

Since Croatia is a Member Party to CRC, the definition of a child as a 
“human being below the age of eighteen years unless under the law ap-
plicable to the child, majority is attained earlier” (Art. 1 CRC) is a part of 
the Croatian legal system. According to Art. 120(2) of the Croatian Fam-
ily Act, the age of majority is set to 18 years. Argumentum a contrario, this 
means that a child is every person below age of 18. Furthermore, the 
Croatian Criminal Code [hereinafter: CCC] affirms this provision by 
providing a definition of a child as “a person who has not attained the 
age of eighteen years” (Art. 87(7) CCC). 

There is no officially reported number of children in Croatia. Ac-
cording to the latest report of the Croatian Institute for Statistics, in 2011 
Croatian population included 896.605 of persons below age of 20, which 
is 20,92% in relation to general population (4.284.889 in total).14 How-
ever, since this number also includes persons who are 18 and 19 years 
old, the total number of children is lower. Therefore, we can only esti-
mate an approximate number of children in Croatia, which is. Namely, 
the same statistical report also shows that there are 244.177 persons from 
15 to 19 years of age in Croatia15. If we assume that there are not signifi-
cant differences in number between the age groups16, each generation 
has approximately 50.000 persons. By subtracting the number of the two 
older generations (age groups 18 and 19: approximately 100.000 in num-
ber) from the total number of persons below age of 20, the result shows 
the total number of children in Croatia: 796.605, which makes about 
18,59% of the general population. 

IV. THE REASONS AND THE PROPORTION OF CHILD 
DELINQUENCY IN CROATIA 

Since children can be held criminally liable only if they attained 14 
years of age (Art. 7(1) of the Criminal Code), in Croatia the term “delin-
quency of minors” refers to violations of legal norms by juveniles of age 

                                                      
14 Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Popis 2011: jer zemlju čine ljudi, 

Zagreb, 2013, p. 11. 
15 Id. 
16 Statistics show that higher age groups are only slightly higher in number. See id. 
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14-18 for which a punishment can be imposed.17 Furthermore, it encom-
passes criminal and misdemeanour offences committed by child perpe-
trators. 

The Croatian Juvenile Courts Act applies only to two categories of 
criminal cases: (1) when a juvenile is a perpetrator of a crime, and (2) 
when a child is a victim of a serious crime;18 but it does not apply to 
other forms of antisocial behaviour. When a juvenile antisocial behaviour 
amounts to a misdemeanour19 such case is administered by a competent 
misdemeanour court in accordance with the provisions of the Misde-
meanour Act.20 Besides that, all other forms of anti-social behaviour can 
only be administered by social workers in social care centres pursuant to 
the provisions of Family Act21 and Social Care Act.22 

The main causes of delinquency of minors in Croatia are considered 
to be: (1) socio-economic conditions (economic transition, high unem-
ployment, uneducated parents, low living standard, inappropriate living 
conditions, migrations from villages to cities etc.), (2) alcohol abuse, (3) 
drug abuse, and (4) greater availability of weapons after the Croatian 

                                                      
17 See D. Derenčinović – Anna-Maria Getoš, Uvod u kriminologiju s osnovama 

kaznenog prava, Zagreb, 2008., p. 147. 
18 The catalogue of crimes against children that fall under the jurisdiction of Juve-

nile Courts are liste din Art. 113(3) JCA. 
19 Misdemeanors in Croatian law, as compared to criminal offences, are considered 

to be less severe in nature which is reflected in prescribed punishments (mainly 
fines, exceptionally imprisonment up to three months), in summary proceedings 
before special misdemeanor courts or administrative organs and the fact that 
misdemeanor law forms part of administrative law. However, misdemeanour 
law is also considered to be a branch of criminal law in the broader sense, as mis-
demeanors and crimes often attack the same social values and the defendants in 
misdemeanor proceedings have rights that are generally considered to be crimi-
nal procedural rights (e.g. right to be heard by an independent and impartial 
court, right to ne bis in idem) when imprisonment can be imposed. Misdemean-
ours correspond to what is in German called Ordnungswidrigkeit. 

20 Misdemeanor Act (Prekršajni zakon), “Narodne novine” (Official Gazette) No. 
107/07, 39/13, 157/13. Special provisions on juvenile misdemeanour law can be 
found in Art. 63–78 of the Misdemeanor Act. 

21 Family Act (Obiteljski zakon), “Narodne novine” (Official Gazette) No. 116/03, 
17/04, 136/04, 107/07, 57/11, 61/11. 

22 Social Care Act (Zakon o socijalnoj skrbi), “Narodne novine” (Official Gazette) No. 
157/13. 
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War for Independence.23 This reasons caused an increasing delinquency 
of minors in Croatia at the turn of the century. However, this negative 
trend has changed in the past few years. In 2012, 3.113 minors as perpe-
trators of criminal offences had been reported to the public prosecutor’s 
offices in Croatia, which was by 7.8% less than in 2011.24 The number of 
accused persons also decreased by 28.2% as well as the number of mi-
nors to whom criminal sanctions were imposed – 626 in total – which 
decreased by 23.1%, as compared to the previous year.25 The socio-
economic conditions are still the main reasons of delinquency of minors, 
which can be concluded from the fact that the largest number of criminal 
offences committed by minors in 2012 was recorded against property, 
that is, 2.034 crime reports (65.3%) and 460 accusations (59.1%).26 

A similar trend is visible with respect to the misdemeanours (pun-
ishable administrative violations). In 2011, 6.007 minors were accused for 
misdemeanours, which was by 26.0% less than in 2010.27 Out of the total 
number of accused minors, 231 were found guilty.28 

V. CHILDREN IN CROATIAN CRIMINAL JUSTICE SYSTEM 

a. General Criteria for the Criminal Responsibility of Children 

As noted in the foregoing chapter, in Croatia children can be held 
criminally responsible when they commit a criminal offence only after 
they attained 14 years of age. The special law for juvenile offenders, the 
Juvenile Courts Act, uses the term “minors” for the criminal responsible 
category of children i.e. for the children aged 14 or more.29 

Apart from the age requirement, all other criteria relevant for estab-
lishing a criminal offence are the same as for adult perpetrators. There-

                                                      
23 See id., p. 148-149. 
24 Croatian Bureau of Statistics, First Release, 29 April 2013, available at 

http://www.dzs.hr/Hrv_Eng/publication/2013/10-01-02_01_2013.htm 
25 Id. 
26 Id. 
27 Croatian Bureau of Statistics, Perpetrators of Misdemeanours, Zagreb, 2011, p. 11, 

available at http://www.dzs.hr/Hrv_Eng/publication/2012/SI-1480.pdf 
28 Id. 
29 The term “juveniles” encompasses “minors”(14-18) and “young adults” (18-21). 

See Art. 2 JCA. 
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fore, the elements of criminal offence in Croatian law are the following: 
(1) act, (2) the “being of a crime”, (3) unlawfulness, (4) culpability, and 
(5) punishability. 

The Criminal Code does not define a human act. However, the 
Croatian jurisprudence defines it as a voluntary human behaviour.30 The 
minors as well as the children under age of 14 are capable of voluntary 
behaviour, which means they can fulfil the requirement of a human act. 
The voluntariness of the behaviour has nothing to do with intent or neg-
ligence, because the latter two terms refer to the crime mental states as-
sociated with culpability, while the human act means the willingness to 
act.31 Thus, even children under age of 14 are able to act voluntarily, but 
they cannot understand their actions and because of that they are con-
sidered to be criminally irresponsible i.e. the criminal law does not apply 
to them (Art. 7(1) of the Criminal Code). 

The second element, called “the being of a crime” (biće kaznenog 
djela), requires that a human act must fulfil specific elements of a certain 
criminal offence.32 It mainly covers the objective side of the offence ex-
cept for the cases when a certain goal is a specific element of the crime 
(e.g. in fraud: the aim of acquiring an unlawful pecuniary advantage) 
when it is considered to be “a subjective element of the being of a 
crime”.33 

The third requirement is unlawfulness, which is defined in Art. 
87(2) of the Criminal Code, prescribing that an “unlawful act is an act 
having the elements of a criminal offence, provided no ground of justifi-
cation exists”. There are many grounds of justification and the most no-
                                                      
30 See F. Bačić, Kazneno pravo. Opći dio, Zagreb 1998, p. 140.; P. Novoselec – I. Bo-

janić, Opći dio kaznenog prava, Zagreb, 2013., p. 116.  
31 Thus, the purpose of the human act requirement is to exclude behaviours that are 

irrelevant for determining whether a criminal offence has been committed. The 
most important behaviours that do not constitute a human act are thoughts (cogi-
tationis poenam nemo patitur), reflex moves, irresistible force (vis absoluta) and state 
of unconsciousness (e.g. deep sleep, epileptic attack, stroke etc.). 

32 Although it is difficult to draw similarities in comparative law, we can say that 
this term encompasses something between what is called actus reus in common 
law and Tatbestand in German, Swiss or Austrian law. 

33 Since the final act theory of Hans Welzel had no influence on the Croatian crimi-
nal law, the element of “being of a crime” never included intent or negligence, so 
these elements traditionally remained features of culpability. 
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table ones are self-defence (Art. 21 of the Criminal Code) and necessity 
(Art. 22 of the Criminal Code). It is important to note that minors and 
children under age of 14 have a right to self-defence, while there is only a 
limited right to self-defence against children under age of 14: only the 
use of so-called “defensive force”34 is allowed (as opposed to “offensive 
force”, which is normally permitted in self-defence). 

The fourth requirement is culpability, which is defined in line with 
the so-called psychological-normative theories as a “subjective relation 
of the perpetrator to his act for which he can be reproached”.35 Since 
children under age of 14 normally cannot understand the consequences 
of their acts, they cannot be reproached for their actions. Therefore, there 
is an irebuttable presumption of their incapability for acting culpably, 
embodied in the provision of Art. 7(1) of the Criminal Code, which pre-
scribes that “[c]riminal legislation shall not be applied to a child who at 
the time of commission of the criminal offence has not turned 14.” 

The last requirement is the punishability, which refers to the specific 
requirements in order to establish a criminal conviction, different from 
human act, being of a crime, lawfulness and culpability. The most impor-
tant one is that is that the criminal offence is not insignificant, which is 
derived from the Latin maxim de minimis non curat praetor. Art. 33 of the 
Criminal Code deals with insignificant offences: “There shall be no 
criminal offence although its elements have been realised if the degree of 
the perpetrator's guilt is low, no consequences ensued from the offence 
or they were negligible and there is no need for the perpetrator to be 
punished.” For example, if a minor steals a candy bar in a supermarket, 
it will be considered as an insignificant offence and, because of that, the 
court cannot convict him/her or impose a criminal sanction upon 
him/her. 

                                                      
34 The Croatian jurisprudence explains the “defensive force” as counteracting 

against strikes. Besides that, a limited right to self-defense requires the defendant 
to avoid attacks (but not to run away) and even suffer small injuries. See Bačić, 
supra note 30, p. 178. See also Novoselec & Bojanić, supra note 30, p. 178; These 
limitations to the right to self-defence are also applicable in defence from juve-
niles that are so immature that their culpability is substantially diminished. Id. 

35 Novoselec & Bojanić, supra note 30, p. 212. See also B. Zlatarić – M. Damaška, 
Rječnik krivičnog prava i postupka, Zagreb, 1966., p. 147. 
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b. Professionals Dealing with Delinquency of Minors 

Croatia has specialized professionals involved in proceedings 
against minors as offenders: police, investigators public prosecutors, 
judges and defence counsels. According to Art. 69(1) JCA, investigative 
actions in procedures against minors shall be dealt with by officers of 
police authorities specialised for juvenile delinquency. Such police offi-
cials have undergone a special training to deal with juvenile offenders. In 
proceedings against minors there are also specialized public prosecutors 
for juveniles and investigators for juveniles.36 

In municipal courts located in cities where county courts have their 
seats, in county courts themselves and in certain larger municipal courts, 
juvenile divisions are established, composed of juvenile chambers and 
juvenile judges (Art. 37(1-2) JCA). Moreover, the Croatian Supreme 
Court also has special juvenile chambers (Art. 37(3) JCA). 

Judges for juveniles and public prosecutors appearing before these 
courts (public prosecutors for juveniles) are required to have strong in-
clinations towards upbringing, needs and benefits of the youth, and shall 
have basic knowledge of criminology, social pedagogy and social wel-
fare for young persons (Art. 38 JCA). 

Finally, when a minor is obliged to have a defence counsel, but 
he/she or his representative did not hire one, the judge shall ex officio 
appoint a defence counsel who “has strong inclinations towards, and 
basic knowledge about the upbringing and welfare of young persons, 
from the Croatian Bar Association’s list of juvenile attorneys” (Art. 54 
JCA). 

c. Special Procedural Regime before Juvenile Courts 

The purpose of procedure against juveniles is somewhat different 
from an ordinary criminal procedure. It is closely linked to the purpose 
of sanctions for minors (see infra): rehabilitation and resocialization 
through education and protection from reoffending. This means that 
certain pedagogic measures ought to be applied even before implemen-

                                                      
36 Exceptionally, if a juvenile prosecutor or a juvenile investigator is unable to take 

over the case, certain procedural action may be carried out by another prosecutor 
or investigator,. See Art. 74 JCA. 
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tation of criminal sanctions i.e. during the criminal procedure and con-
tinue after conviction, which establishes an integral approach to treat-
ment of juvenile delinquents.37 This is in line with Art. 5.1. of the Bejing 
Rules: “The juvenile justice system shall emphasize the well-being of the 
juvenile and shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall 
always be in proportion to the circumstances of both the offenders and 
the offence.”38 Therefore, in order to achieve the important purposes of 
criminal procedures against juveniles, the criminal procedure for juve-
niles substantially differs from the ordinary criminal procedure. In the 
foregoing paragraphs, we shall emphasize the most important ones 
while explaining the major principles of procedure against minors: (1) 
principle of purposefulness, (2) principle of informality and flexibility, 
(3) principle of confidentiality, (4) principle of urgency, and (5) prohibi-
tion of trials absentia. 

The “principle of purposefulness”, known in common law coun-
tries as the principle of prosecutorial discretion,39 is one of the most im-
portant principles in criminal procedures against minors in Croatia. 
Although Croatia has a legal system rooted in civil law tradition that 
adopts the principle of mandatory prosecutions (known as the “princi-
ple of legality”), wide discretion is given to the public prosecutors for 
juveniles in order to avoid trials, convictions and sentencing of minors 
as much as possible, because they often have negative effects and cause 
recidivism. This principle is adopted in Art. 71 JCA: “For a criminal 
offence punishable by a prison sentence of up to five years or by a fine, 
the public prosecutor may decide not to request that the criminal pro-
ceedings be instituted, although there is a reasonable doubt that the 
minor concerned committed that offence, if he or she considers that it 
would not be purposeful to conduct the proceedings against the minor, 
having in mind the nature of the criminal offence and the circumstances 
in which the offence was committed, as well as earlier life of the minor 
and his personal characteristics. In order to establish these circumstance, 

                                                      
37 A. Carić, Mlađe osobe u kaznenom pravu (počinitelji I žrtve), Zagreb, 2002. pp. 

99-100. 
38 UN General Assembly, Standard Minimum Rules for the Administration of Juve-

nile Justice (“The Beijing Rules”), A/RES/40/33, 29 Nov.1985, Art. 5.1. 
39 Sometimes also referred to as the “principle of opportunity”, which is a literal 

translation of a German term “Opportunitätsprinzip”. 
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the public prosecutor may request information from the minor’s parents 
or guardian, other persons and institutions; he or she may also request 
that these information be collected by an adviser in the public prosecu-
tion service; when it is necessary, he or she may invite these persons 
and the minor to the public prosecutor’s office to give him or her such 
information directly.” 

The provisions of Art. 72 of the JCA particularly enable diversion in 
criminal proceedings against juveniles by regulating the state attorney’s 
conditional dropping of charges. The charges shall be dropped if the 
defendant accomplishes the conditions ordered by the state attorney. 
These conditions are enumerated in Art. 72(1) of the JCA: (a) apology to 
the victim; (b) compensation of the damage caused by the defendant; (c) 
participation in extrajudicial mediation; (d) engagement in humanitar-
ian, community or environmental work; (e) addiction treatment; (f) 
youth psychosocial treatment; (g) driver’s education programme; (h) 
other obligations that are suitable to the type and nature of the offence 
and in accordance with juvenile’s personal and family settings. 

The public prosecutor can at any time decide to discontinue pro-
ceedings against a minor if reasons of “purposefulness” require him/her 
to do so. The same discretionary power is given to the judges for juve-
niles as well as to the chambers for juveniles in criminal proceedings 
against minors. This is in line with the 17.4. of the Bejing Rules40 as well 
as with the best interest of the child standard of the CRC.41 

The criminal procedure before juvenile courts is informal and flexi-
ble. This is explicitly prescribed in Art. 86(1) JCA, which allows the judge 
to digress from the strict rules of the Criminal Procedure Act regulating 
trial management, if the application of these rules in the individual case 
would not be “purposeful”. This is especially relevant for witness inter-
rogation, in which a judge usually takes the initiative to examine the 
witnesses, although the Criminal Procedure Act prescribes strict rules of 
cross-examination. 

                                                      
40 “The competent authority shall have the power to discontinue the proceedings at 

any time.” “The Beijing Rules”, op.cit., Art. 5.1. 
41 “In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social 

welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, 
the best interests of the child shall be a primary consideration.” Art. 3 CRC. 
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In order to avoid early stigmatization that often leads to recidivism, 
the criminal procedures against juveniles is covered by confidentiality 
(Art. 60 JCA), the public is excluded from trials against minors and the 
judgment is not delivered publicly (Art. 34. JCA). Making information 
about the criminal proceedings against a minor available to the public 
would have irreversible consequences on the child’s development and 
could easily lead to quitting school and recidivism. 

Art. 4. JCA regulates that the criminal procedure against juveniles is 
an “urgent” procedure. This provision has the purpose to accelerate the 
proceedings in order to begin with the pedagogic treatment as soon as 
possible and avoid stigmatization of the juvenile defendant, which 
would be a natural consequence of excessively long trials. 

A trial against minors in absentia is prohibited (Art. 53(1) JCA), be-
cause such trial is in conflict with the specific purposes of criminal pro-
ceedings against juveniles. Namely, the relevant data about the child’s 
personality, his mental development and capacity, the environment he 
lives in, which are relevant for the evaluation purposefulness of the 
criminal procedure and conviction as well as for the selection of appro-
priate sanction, can only be collected through direct contacts with the 
child in forms of interviews, examinations, psychological tests etc. 

Finally, in Croatian law there are certain alternatives to criminal 
procedures. As noted earlier, the provisions of JCA provide public 
prosecutors with wide discretion in deciding on dismissal of charges 
against juvenile offenders and diversion programmes. The provisions of 
Art. 72 of the JCA particularly enable diversion in criminal proceedings 
against juveniles by regulating the state attorney’s conditional dropping 
of charges. The charges shall be dropped if the defendant accomplishes 
the conditions ordered by the state attorney. These conditions are enu-
merated in Art. 72(1) of the JCA: (a) apology to the victim; (b) compensa-
tion of the damage caused by the defendant; (c) participation in extraju-
dicial mediation; (d) engagement in humanitarian, community or envi-
ronmental work; (e) addiction treatment; (f) youth psychosocial treat-
ment; (g) driver’s education programme; (h) other obligations that are 
suitable to the type and nature of the offence and in accordance with 
juvenile’s personal and family settings. 
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d. Sanctions for Minors 

The purpose of punishing juveniles is their rehabilitation and reso-
cialization, which differs from the purpose of punishing adult perpetra-
tors.42 The emphasis in juvenile adjudication and sentencing in Croatia is 
on protecting juveniles, on providing care, assistance and supervision, as 
well as education to influence their growth, the development of their 
entire personality and strengthening their personal responsibility in or-
der for them to abstain from reoffending and to facilitate their reintro-
duction into the social community.43 

The sanctions that can be imposed on minors for the offences com-
mitted are: (1) correctional measures, (2) juvenile imprisonment, and (3) 
security measures. 

The purpose of correctional measures is to provide protection, care, 
assistance and surveillance, and by providing education of the perpe-
trator to influence the development of his personality and strengthen 
his personal responsibility in order to refrain from commission of 
crimes (Art. 6(1) JCA). Since the proclaimed purpose of these measures 
is special prevention, their content is mainly pedagogic in character. 
The correctional measures include the following: (1) court reprimand, 
(2) special obligations, (3) referral to a correctional centre, (4) intensi-
fied care and supervision, (5) intensified care and supervision with 
daily stay in a correctional institution, (6) referral to a correctional insti-
tution, (7) referral to a reformatory, and (8) referral to a special correc-
tional institution. 

Juvenile imprisonment is the most severe sanction for minors, which 
includes a longer deprivation of liberty (max. 10 years of imprisonment) 
and thus is reserved for severe offences (prescribed punishment of 3 
years of imprisonment or more). The purpose of juvenile imprisonment 
is to implement pedagogic and educational measures upon the perpetra-
tor in order to influence the development of his personality and 
strengthen his personal responsibility in order to refrain from commis-
sion of crimes, as well as to influence others not to commit criminal of-
                                                      
42 M. Božičević-Grbić – S. Roksandić Vidlička, Reforma maloljetničkog prava I su-

dovanja, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo I praksu [Croatian Annual for Crim-
inal Law and Practice], Vol. 18, No. 2, 2011, p. 715. 

43 Id. 
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fences (Art. 6(2) JCA). One can notice that the proclaimed purpose of 
juvenile imprisonment is the partially same as for the correctional meas-
ures (special prevention), but also includes general prevention. In com-
parison to general purposes of punishment adopted in Croatian criminal 
law44, retribution is clearly excluded. The sentence of juvenile imprison-
ment shall be served in a penal institution for minors or in special divi-
sions of penal institutions for adult convicts. Professional staff for the 
treatment services in these special institutions or divisions is required to 
have knowledge of pedagogy and psychology. 

The security measures are based on the dangerousness of the perpe-
trator. The Criminal code prescribes the following list of security meas-
ures: mandatory psychiatric treatment, mandatory addiction treatment, 
mandatory psychosocial treatment, prohibition from holding an office or 
engaging in an activity, prohibition from driving a motor vehicle, prohi-
bition from approaching a person, removal from the shared household, 
prohibition from accessing the Internet and protective supervision after 
having served a full prison term. 

e. Restorative Justice Responses: Victim-Offender Mediation 

In Croatia, victim-offender mediation initially began its promotion 
in 2001 with the project “Alternative Interventions for Juvenile Offenders – 
Extrajudicial Settlements” undertaken in a joint cooperation of the Minis-
try of Health and Social Welfare, the State Attorney's Office and the Fac-
ulty of Education and Rehabilitation Sciences (University of Zagreb).45 
The project resulted in 24 professionals being educated and certified by 
Austrian mediators and educators from association called “Neustart”.46 
In the course of this project, Croatia has developed its own victim-
                                                      
44 “The purpose of punishment is to express public condemnation of the crime 

committed, raise the confidence of citizens in the legal order based on the rule of 
law, exert an influence on the perpetrator and all others so that they do not com-
mit criminal offences by raising awareness of the perils of committing criminal of-
fences and of the justness of punishment and allow the perpetrator's readmission 
into society.” (Art. 41 of the Criminal Code) 

45 Zizak, Antonija, Mediation in cases of juvenile offenders in Croatia, in: Melinda 
Gyokos and Krisztina Lanyi (eds.), European best practices of restorative justice 
in criminal Procedure. Budapest, 2010, pp. 173-174, available at http://www. 
eucpn.org/download/?file=RJ_ENG.pdf&type=8.  

46 Ibid. 
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offender mediation model in juvenile justice, which is gaining more and 
more attention in Croatian literature and in practice.47 

However, the statutory provisions regulating restorative justice in 
juvenile criminal matters are still very poor. As noted earlier, according 
to the provisions of Art. 71 and 72 of the JCA, public prosecutors can rely 
on reasons of purposefulness in deciding on dropping the charges 
against juvenile offenders and diversion programmes. The charges can 
be dropped if the defendant accomplishes the conditions ordered by the 
state attorney and one of these conditions is “participation in extrajudi-
cial mediation” (Art. 72(1)(c) of the JCA). Two other possible conditions 
that are relevant for restorative justice approach to juvenile justice are 
apology to the victim and compensation of the damage caused by the 
defendant (Art. 72(1)(a)-(b) of the JCA). These provisions represent the 
sole legal basis for the restorative justice approach in dealing with juve-
nile crime. 

In 2003, the Croatian Association for Extrajudicial Settlements and 
Mediation in Criminal Procedure was established and victim-offender 
mediation began with its work. This Association gathers professionals, 
social pedagogues, social workers and psychologists who work with 
juvenile offenders as extrajudicial mediators. Its activities include: (a) 
managing the procedure of extrajudicial settlements in criminal matters 
upon request, (b) providing education and supervision of professionals 
engaged in processes of extrajudicial settlements and victim-offender 
mediation in criminal matters, and (c) promoting restorative justice in 
criminal matters. 

The main role in the victim-offender mediation processes is distrib-
uted to three offices for extrajudicial settlements in three major Croatian 
cities: Zagreb, Split and Osijek. In 2005, the Government published a 
strategy to establish 21 such offices in Croatia.48 The mediators in these 

                                                      
47 The Croatian model was designed after the Austrian model (Aussergerichtlicher 

Tatausgleich), and is also similar to the German model (Täter-Opfer-Ausgleich). See 
Koller-Trbović, Nivex (ed.), Izvansudska nagodba u kaznenom postupku prema 
mladima u sukobu sa zakonom u Republici Hrvatskoj, UNICEF, Zagreb, 2013, p. 
6, available at http://www.unicef.hr/upload/file/385/192555/FILENAME/ 
Prirucnik_ISN_web.pdf  

48 Strategija Ministarstva pravosuđa RH (Croatian Ministry of Justice's Strategy): 
Razvoj alternativnih načina rješavanja sporova (Development of Alternative Dispute 
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centres are individuals who have received training and education to be 
mediators, but they are not employed as mediators.49 

The victim-offender mediation procedure is consisted of five phases. 
In the first phase, the police normally informs the state attorney’s office 
that a juvenile has committed a crime and the case is passed to a state 
attorney for juveniles. In the second phase, if certain relevant criteria50are 
met, the state attorney for juveniles decides to apply the principle of 
purposefulness pursuant to Art. 71-72 of the JCA and conditions the 
dismissal of charges with successful participation in extrajudicial media-
tion and settlement. In the next phase, the case is brought before a com-
petent mediator in one of the offices for extrajudicial settlements. In the 
fourth phase, the mediator reports to the state attorney for juveniles 
about the results mediation process. Based on this report, in the last 
phase, the state attorney for juveniles decides to dismiss the case or to 
institute criminal proceedings. Finally, the victim-offender mediation is 
considered to be successful if it meets the following criteria: the juvenile 
offender accepts responsibility for the offence; victim and offender give 
their informed consent to participate in the mediation process; an 
agreement is reached and signed by both parties; fulfilment of the 
agreement; fulfilment of the agreement by both parties; report on the 

                                                                                                                             
Resolutions), Zagreb, 2005. However, the plan was never fullfilled, although there 
is still an ongoing project, which has a goal to establish one office in each county 
in Croatia (21 in total). 

49 They have different occupations and work mainly as social pedagogues, social 
workers, psychologists or academics, while they do mediation only occasionally 
and outside from their working hours and workplace.  

50 Throughout years, in Croatian law, theory and practice, certain legal and technical 
criteria have been established for victim-offender mediation in juvenile matters: (1) 
there is a reasonable ground to believe that the juvenile concerned comitted a 
criminal offence; (2) the priscribed punishment for the offence is a fine or impris-
onment up to 5 years; (3) that the crime is not justifyable or excusable; (4) first time 
offenders are a priority (but recidivists are not excluded); (5) in principle, the of-
fender should not have comitted a crime as an accomplice or as a member of a 
group (accomplices should only exceptionally be allowed to enter victim-offender 
mediation); (6) juvenile's consent to victim-offender mediation; (7) victim's consent 
to victim-offender mediation; (8) purposefullness and effectiveness of victim-
offender mediation. See Zizak, p. 173.; See also Mirosavljević et al., Evaluacija usp-
ješnosti izvansudske nagodbe u stručnoj službi za izvansudsku nagodbu Zagreb, 
Kriminologija i socijalna integracija Vol. 18 (2010), No. 2, pp. 77-78. 
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success of the mediation to the public prosecutor for minors; the public 
prosecutor decides not to institute criminal proceedings.51 

Annually, in Croatia there are approximately between 3,000 to 3,500 
reported criminal offences committed by minors52 and only around 150 
juveniles (5%) are brought to victim-offender mediation. 53 However, the 
restorative models of victim-offender mediation have much more poten-
tial since more offices for extrajudicial settlements need to be established. 
Various researches have demonstrated successful results and significant 
benefits of the Croatian model.54 The latest scientific research, on a sam-
ple of 209 cases that have been brought to victim-offender mediation, 
demonstrated that in 76% of all cases the parties reached an extrajudicial 
settlement.55 Recidivism was registered in 13% of all cases directed to 
victim-offender mediation and in 16,98% of cases concluded with settle-
ment.56 Again, these numbers certainly show that this method is success-
ful and that its expansion is desirable. 

The necessary finances for victim-offender mediation have been 
covered through joint projects between the Croatian Ministry of Social 
Policy and Youth, Croatian State Attorney’s Office, Faculty of Education 
and Rehabilitation Sciences of Zagreb University, Aussergerichtlicher 
Tatausgleich (Graz, Austria) and UNICEF. 

                                                      
51 See Zizak, p. 175. 
52 In 2012, 3.113 minors as perpetrators of criminal offences had been reported to 

the public prosecutor’s offices in Croatia, which was by 7.8% less than in 2011. 
Croatian Bureau of Statistics, First Release, 29 April 2013, available at 
http://www.dzs.hr/Hrv_Eng/publication/2013/10-01-02_01_2013.htm 

53 Helenca Pirnat-Dragičević & Lidija Schauper, in Nivex Koller-Trbović (ed.), Iz-
vansudska nagodba u kaznenom postupku prema mladima u sukobu sa zako-
nom u Republici Hrvatskoj, UNICEF, Zagreb, 2013, p. 6, available at 
http://www.unicef.hr/upload/file/385/192555/FILENAME/Prirucnik_ISN_web.pdf 

54 See Koller-Trbović et al., Model izvansudske nagodbe u kaznenom postupku 
prema maloljetnicima i mlađim punoljetnicima. Ministarstvo rada i socijalne 
skrbi, Državno odvjetništvo RH, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb, 
2003.; See also Kovačić V., Evaluacija uspješnosti izvansudske nagodbe u stručnoj 
službi za izvansudsku nagodbu Zagreb. Diplomski rad. Edukacijsko-
rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2008. 

55 Anja Mirosavljević et al., p. 88 
56 Ibid. 
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V. CHILD OFFENDERS UNDER AGE OF 14 

As noted before, the children under age of 14 are considered to be 
criminally irresponsible and thus criminal legislation is not applicable to 
them. However, this does not prevent criminal proceedings against 
child’s parents or other persons who are responsible for the child if they 
had the required mental state (intent or negligence) regarding the child’s 
unlawful conduct. With respect to the children under age of 14, only 
their parents and persons to whom they are entrusted (e.g. social care 
services) can apply informal sanctions to bring their behaviour in order 
(e.g. verbal warnings, reduction or seizure of pocket money etc.). How-
ever, these sanctions cannot include corporal punishments. 

In addition to this, certain provisions of family and social care legis-
lation are also applicable, which shall be elaborated in the forthcoming 
paragraphs. 

VI. ALTERNATIVE FAMILY CARE 

Some of the growing alternatives to custody and pre-trial detention 
have not yet been introduced by the Croatian legislator. The most impor-
tant among them are alternative family care and foster care, which exist 
as measures within the Croatian family law and social security law, but 
are not applicable within the criminal justice system. 

Alternative family care is provided under the provisions of Social 
Care Act and Foster Care Act.57 There are two types of alternative family 
care: (1) accommodation service (temporary accommodation in social 
care provider's home), and (2) family-based foster care (accommodation 
in unrelated family's home). Both measures are generally designed for 
children without parents, neglected or abused children, children with 
anti-social behaviour and in other cases when such accommodation is in 
child's interest. Accommodation service in social care provider's home is 
applied to children awaiting to be placed in a foster family. 

According to Art. 8 of the Foster Care Act, there are 4 types of fam-
ily-based foster care: (1) traditional (generally for children without ade-
quate care), (2) specialized (for children with special needs), (3) urgent 
(for children in a crisis situation), and (4) occasional (for children that 
                                                      
57 Foster Care Act (Zakon o udomiteljstvu), “Narodne novine” (Official Gazette) No. 

90/11, 78/12. 
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will be placed in a foster-family permanently and for children that need 
to be prepared for family life after a period spent in an institution). Vari-
ous support/supervision is available to foster carers, children and young 
people in foster care, and their birth families: financial support (mainte-
nance, food expenses, accomodation costs, textbooks for school expenses, 
salary for the foster carer etc.), assistance (provided by foster-care team 
of experts, centres for foster care, social workers etc.), training and edu-
cation of foster carers (provided by centres for foster care), supervision of 
foster carers (by centres for foster care). 

As noted earlier, according to Art. 71 of the JCA, for less severe 
criminal offences (punishable by a prison sentence of up to 5 years or by 
a fine), the state attorney may decide not to request that the criminal 
proceedings be instituted, if the state attorney considers that it would not 
be purposeful to conduct the proceedings against the minor, having in 
mind the nature of the criminal offence and the circumstances in which 
the offence was committed, as well as earlier life of the minor and his 
personal characteristics. Pursuant to Art. 72 of the JCA, various condi-
tions can be imposed on minors in order to rehabilitate and prevent 
him/her from reoffending, but the JCA does not have a provision on al-
ternative family care. However, such care is applicable under the provi-
sions of the Family Act. Under Art. 111 of the Family Act, the court58 will 
take away a child from his parent(s) who significantly neglect(s) the rais-
ing and upbringing of a child or where there is a danger to the proper 
development of the child, and will confide the child to the care and up-
bringing of another person, an institution or another legal entity that 
carries out the activity of social care. It is deemed that a parent signifi-
cantly neglects the raising and upbringing of a child if e.g. does not pre-
vent the child from engaging in some harmful associations, going out at 
night in a forbidden way, in vagrancy, begging or stealing. 

In order to prevent dangerous consequences of entering the criminal 
justice system, which can permanently stigmatize a child offender, alter-
native family care and foster care ought to be integrated as measures 
within the Croatian juvenile justice system. 

                                                      
58 The competent courts for establishing alternative family care are not the juvenile 

courts, but ordinary civil courts in a special civil procedure regime. 
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VII. POLICY AND PREVENTION OF JUVENILE DELINQUENCY 

Apart from the criminal legislation, Croatia has introduced various 
policy mechanisms in prevention of juvenile delinquency. The most im-
portant such mechanisms are the following: (1) Activity Programme for 
Preventing Violence among Youth for 2009, and (2) National Strategy for 
the Prevention of Behavioural Disorders among Children and Adoles-
cents 2009 - 2012. 

Activity Programme for Preventing Violence among Youth for 2009,59 
contains many different measures for the development of tolerance, 
peaceful resolution of conflicts, amendments and annexes to legislations 
and regulations, adoption of strategic documents in the field of prevent-
ing violence among youth and priority prevention measures. The adop-
tion of these measures had the purpose to raise awareness of parents, 
youth, professional and wider public about the problem of violence 
among youth, establish systematic resolutions for the prevention and 
combating instances of violence among youth, as well as the reduction 
and removal of its consequences. Recommendations were also issued for 
local and regional governments which relate to the implementation of 
the Law on Youth Advisory Boards, i.e. the establishment of county and 
municipal Youth Councils and the active participation of youth in plan-
ning, enactment and implementing measures for the prevention of vio-
lence among youth, planning and implementing priority measures, as 
well as establishing a Council for Prevention in all cities and recommen-
dations to the media which relate to reporting on positive examples 
youth behaviour and all recommended measures with the aim of reduc-
ing violence among youth and combating sensational reports in the me-
dia, as well as the percentage of violence shown. 

National Strategy for the Prevention of Behavioural Disorders among 
Children and Adolescents 2009 - 201260 is a strategic document in the field 
of preventing behavioural disorders in children and adolescents until 23 
years of age (because criminal sanctions towards minors can be executed 
until 23 years of age). The general objective is to ensure the conditions 

                                                      
59 Vlada Republike Hrvatske, Program aktivnosti za prevenciju nasilja među mladima 

za 2009., 8. lipnja 2009. 
60 Nacionalna strategija prevencije poremećaja u ponašanju djece i mladih od 2009. 

do 2012. godine, Narodne novine [Official Gazette] No. 98/2009.  
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required for a high quality, successful and healthy growth and develop-
ment of new generations, removal of risk factors responsible for the crea-
tion of behavioural disorders as well as behavioural disorders them-
selves and their consequences. It also consists of 22 measures with 74 
activities in 4 fields (research on its existence, enhancing the system for 
the prevention of behavioural disorders in children and adolescents, 
family empowerment and local community empowerment). Activities 
contain various measures related to the promotion of tolerance, equality, 
peaceful resolution of conflicts and respecting diversity. 

Scientists have been directly involved in law commissions that pre-
pared and drafted the relevant legislation, which is currently in force. 
Furthermore, there are various NGOs working with children, including 
with delinquent children. 

VIII. CONCLUSION 

The evolution of juvenile justice systems is an ongoing process as 
most countries still look for adequate responses in this area. While seek-
ing alternatives to juvenile criminal justice systems, the ideas of two ma-
jor sentencing movements of the 20th century – défense sociale and restora-
tive-justice-movement – are crucial for finding adequate solutions in treat-
ing child criminals. 

There are two major successes in juvenile delinquency policy and 
practice in Croatia. First is that the statistics demonstrate that juvenile 
delinquency is no longer increasing, but instead it is quite the opposite: 
the statistics indicate that juvenile delinquency is dropping in Croatia. 
However, this achievement should not solely be attributed to the ade-
quate legislation and policy, but also to the fact that Croatian society is 
ageing, which means that the population of juveniles is decreasing. Sec-
ond is a sophisticated and modern legislation that puts emphasis on spe-
cial prevention (rehabilitation and resocialization) of juvenile perpetra-
tors, which is designed to ensure that juvenile delinquency should not 
increase in future. The Croatian Juvenile Courts Act is in line with the 
contemporary international standards in dealing with juvenile delin-
quency. 

However, some features have not been sufficiently developed yet. 
The victim-offender mediation requires a comprehensive legislative 
framework, while alternative family care and foster care need to be in-



Aleksandar Marsavelski, LL.M. 518 

troduced as measures within the juvenile justice system (not just in fam-
ily and social care legislation). In addition to this, there is always more to 
be done in order to improve the law enforcement. Perhaps the most im-
portant is that correctional institutions, reformatories, penal institution 
for minors as well as special divisions for minors in penal institutions are 
in need of more staff and material resources to provide adequate treat-
ment to minors. 
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Hırvatistan’da Suç Faili Olarak Çocuklar 

Aleksandar Maršavelski, LL.M. 

Çev.: Araş.Gör. Muhammed DEMİREL 

I. ÇOCUK SORUNLARINA İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER 
VE ÇOCUKLARIN KORUNMASINA İLİŞKİN ANAYASAL 
HÜKÜMLER 

a. Çocuk Sorunlarına İlişkin Uluslararası Sözleşmeler 

Hırvatistan, özellikle de medeni, politik, ekonomik, sosyal, sağlık ve 
kültürel haklar olmak üzere çocuk haklarını düzenleyen birçok uluslara-
rası sözleşmeyi onaylamıştır. Bu belgeler, çocuk haklarının korunması 
alanındaki evrensel standartları içermekte olup geçtiğimiz 20 yıl süresin-
ce Hırvatistan’da bu belgelerdeki hükümlerin uygulamaya konulması 
için birçok hukuki değişiklik gerçekleştirilmiştir. Bu sözleşmeler, söz-
leşme taslağının hazırlanmasından sorumlu uluslararası kuruluşlara 
bağlı olarak üç gruba ayrılabilir: (1) Birleşmiş Milletler Sözleşmeleri, (2) 
Avrupa Konseyi Sözleşmeleri, (3) Diğer uluslararası sözleşmeler. 

BM Çocuk Hakları Sözleşmesi [bundan sonra: ÇHS] genel olarak 
“bugüne kadar yürürlüğe konulan insan haklarına ilişkin düzenlemeler-
den en kapsamlı ve en yenilikçi olanlarından biri” olarak nitelendirilmiş-
tir1. Eski Yugoslavya, daha sonra Hırvatistan tarafından ilga edilmiş olsa 
da bu sözleşmeyi bir şartla 26 Ocak 1990 tarihinde imzalamış ve 3 Ocak 
1991 tarihinde onaylamıştı2. Hırvatistan, Yugoslavya’nın bildirimine 
                                                      
 Aleksandar Maršavelski, L.LM, Teaching Assistant at Department for Criminal 

Law, Faculty of Law, University of Zagreb.  
 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Ana-

bilim Dalı 
1 Audrey Osler, The UN Convention on the Rights of the Child: some implications for 

teacher education, Educational Review, Volume 46, Issue 2 1994, p. 141. 
2 “Sosyalist Federal Yugoslavya Cumhuriyeti'nin uzman kurumları, Sözleşmenin 

9'uncu maddesinin 1'inci paragrafı çerçevesinde, Sosyalist Federal Yugoslavya 
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dayalı olarak 8 Ekim 1991 tarihinde ÇHS’ye üye olmuştur. Birleşmiş Mil-
letler Çocuk Hakları Komitesi, bir devletin Çocuk Hakları Sözleşmesini 
onaylaması durumunda uluslararası hukuk altında sözleşmeye dayalı 
yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerektiği hususuna açıklık 
getimiştir3. Uygulamaya yönelik esas yükümlülük, Sözleşmenin 4’üncü 
maddesinde yer almaktadır. Bu gereklilik, Devletlere mevcut sözleşmede 
öngörülen hakların uygulanması için uygun kanuni ve idari düzenleme-
lerin yapılması ve diğer tedbirlerin alınmasını da kapsamına almaktadır. 
Ekonomik, sosyal ve kültürel haklar yönünden hali hazırdaki kaynakla-
rın en üst düzeyde kullanılması suretiyle gerekli tedbirlerin ilgili devlet 
tarafından yerine getirilmesi gerektiği ifade edilmektedir. Hırvatistan 
Ceza Kanunu’nun hükümleri incelenirken bu raporun ileleyen bölümle-
rinde sözleşmenin belirli hükümlerinin uygulanmasına ilişkin de bir 
irdeleme yapılacaktır. 

2002 yılında Hırvatistan, Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne ek iki ihtiyari 
protokolü imzalamış ve kabul etmiştir: (1) Çocuk Haklarına Dair Sözleş-
me'ye Ek Çocukların Silahlı Çatışmalara Dahil Olmaları Konusundaki İhtiyari 
Protokol (1 Kasım 2002’de onaylanmıştır) ve (2) Çocuk Haklarına Dair Söz-
leşme, Çocukların Satılmaları, Çocuk Fuhşu Ve Pornografisi Konusundaki İhti-
yari Protokol (13 Mayıs 2002’de onaylanmıştır). 

Hırvatistan, henüz haberleşme usulüne dayalı Çocuk Hakları Söz-
leşmesine yo ̈nelik üçüncü ihtiyari protokolü onaylamamıştır. Buna rağ-

                                                                                                                             
Cumhuriyeti'nin iç hukuk düzenlemelerine uygun olarak önceki yargısal kararlar 
dikkate alınmaksızın çocukları ailelerinden alma ve yetiştirme yurduna verme 
yetkisine sahiptir.” Multilateral Treaties Deposited with the Secretary General, 
Vol. I, Chap. IV (Human Rights), 11. Convention on the Rights of the Child, p. 17., 
n. 3. Hırvatistan, Sözleşmenin 9'uncu maddesinin 1'inci paragrafına uygun şekil-
de benzer bir şarta yer vermiştir: “Hırvatistan Cumhuriyeti, Hırvatistan Cumhu-
riyeti'nin uzman kurumlarının yetkileri bakımından iç hukuki düzenlemelerinde 
gerekli düzenlemelere yer vererek Sözleşmenin 9'uncu maddesinin 1'inci fıkrası-
nın uygulanmaması hakkını saklı tutar.” Id., at p. 21., n. 25. Buna rağmen 26 Ma-
yıs 1998 tarihinde Hırvatistan hükümeti, bu şekilde saklı tutma yönündeki şartı-
na ilişkin hükmü ilga ettiğine dair bir karar almış ve bu konuda Genel Sekretere 
bilgi vermiştir. Id. 

3 UN Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 5, General 
measures of implementation for the Convention on the Rights of the Child, 
CRC/GC/2003/5, 2003, para. 19, available at: http://www.unicef-irc.org/portfolios/ 
general_comments/GC5_en.doc.html 
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men bu protokol, imzaya açılması nedeniyle (28 Şubat 2012) yürürlüğe 
girmiştir. 

Hırvatistan tarafından onaylanmış olan ilgili uluslararası sözleşme-
ler arasında şu sözleşmeler önem taşımaktadır: Uluslararası Çocuk Kaçır-
maların Hukuki Yönleri Sözleşmesi (Uluslararası Özel Hukuka Dair Lahey 
Sözleşmesi)4, Çalışma ve İstihdama Kabul için Asgari Yaş Sözleşmesi (Ulusla-
rarası Çalışma Örgütü)5 ve Kötü Şartlardaki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve 
Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Önlemler Sözleşmesi (Uluslararası Ça-
lışma Örgütü) 6. 

b. Çocukların Korunmasına İlişkin Anayasal Düzenlemeler 

Çocukların anayasal korunması, Hırvatistan Anayasasının “İnsan 
Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunması” başlıklı II. Bölümünde dü-
zenlenmiştir. İlgili paragraflar, üçüncü bölümde bulunabilir: “Bu hü-
kümler, çocukların korunmasına ilişkin olarak şu temel ilkeleri içermek-
tedir: (1) Kanunilik İlkesi, (2) Çocukların korunması ilkesi, (3) Korunma-
sız çocuk kategorisinde bulunanların özel olarak korunması ilkesi. 

Kanunilik ilkesi, Anayasanın 56. maddesinin ikinci fıkrasında açıkça 
düzenlenmiştir: “Çocuk doğum, hamilelik ve çocuk bakımına ilişkin 
haklar, kanunla düzenlenir.” Bu ilke, bu gibi hakların hakim uygulaması, 
örf-adet hukuku ve idarenin düzenleyici işlemleriyle düzenlenemeyece-
ğini ifade eden ve anayasal bir ilke olan kuvvetler ayrılığı ilkesinde kök-
leşmiştir. 

Çocukların korunmasına yönelik anayasal ilke, şu korumaları sağ-
lamaya mecbur kılınarak üç bölüm öngörmektedir: (a) Toplum, (b) Devlet 
ve (c) Aileler. İlk olarak Anayasanın 64’üncü maddesinin birinci fıkrası, 
çocukları korumanın herkesin görevi olduğunu öngörmektedir ki bu ge-
nel olarak bir lex imperfect olarak ortaya çıkar. Zira bu görevin yerine geti-
rilmemesi durumunda buna karşılık uygulanacak herhangi bir hüküm 
bulunmamaktadır. İkincisi anayasa, özellikle “uygun bir hayat hakının 

                                                      
4 Hırvatistan, 1 Aralık 1991 tarihinde Sözleşmeye üye olan Eski Sosyalist Federal 

Yugoslavya Cumhuriyetini takip eden devetlerden biridir. Hırvatistan, bağımsız-
lığını ilan ettiği 8 Ekim 1991 tarihinin ardından 5 Nisan 1993 tarihinde Sözleşme-
ye bağlı olduğunu da deklare etmiştir.  

5 Hırvatistan, bu sözleşmeyi 8 Ekim 1991 tarihinde onaylamıştır. 
6 Hırvatistan, bu sözleşmeyi 17 Haziran 2001 tarihinde onaylamıştır. 
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elde edilmesini sağlamaya yönelik sosyal, kültürel, eğitimsel, materyal ve 
diğer koşullar sağlanarak” devletin çocukları korumasını garanti eder 
(Anayasa madde 62). Üçüncüsü çocukların ailesel olarak da korunması 
ilkesi, “hakların çocukların kişiliklerinin gelişmesine uygun ve tam olarak 
sağlanması” kadar “çocukların yetiştirilmeleri için eğitim ve rahatların-
dan” ailelerin sorumlu olduklarını ifade eden inter alia şeklinde ortaya 
konularak Anayasanın 64’üncü maddesinde açıkça belirtilmiştir. 

Nihayet Anayasa, korunmasız çocukların özel olarak korunmasını da 
içermektedir. Devlet tarafından özel olarak korunan bu çocuklar şu kate-
gorilere ayrılmaktadır: Hırvat şehit ve gazi çocukları, özürlü çocuklar, 
yetim çocuklar ve bakımsız çocuklar (Anayasanın 62 ve 57/3. maddeleri). 

II. HIRVATİSTAN’IN GENEL NÜFUSUNA ORANLA ÇOCUKLARIN 
SAYISI VE TANIMI 

Hırvatistan’ın ÇHS’ye üye olmasından itibaren çocuğun tanımı 
“Daha erken yaşta reşit olsa dahi, ilgili kanun aksini belirtmedikçe 18 
yaşın altındaki insan” şeklinde yapılmaktadır. Hırvatistan Aile Kanu-
nu’nun 120’inci maddesinin ikinci fıkrasına göre ergenlik yaşı 18’dir. 
Argumentum a contrario ki bunun anlamı 18 yaşından küçük olan her 
çocuktur. Buna ek olarak Hırvat Ceza Kanunu’nda [Bundan sonra: CCC] 
“18 yaşına erişmemiş kişi” şeklinde bir çocuk tanımı yer almaktadır. 

Hırvatistandaki çocukların sayısına ilişkin olarak resmi bir sayı bu-
lunmamaktadır. Hırvat İstatistik Enstitüsü’nün en son raporuna göre Hır-
vatistan’ın 2011 nüfusunun 896.605’i 20 yaş altını oluşturmaktadır ki bu 
rakam, genel toplam nüfusun (4.284.889) % 20,92’sini oluşturmaktadır7. 
Buna rağmen bu rakamın aynı zamanda 18 ve 19 yaşındaki çocukları da 
içermesinden dolayı çocukların toplam rakamı daha düşüktür. Bu nedenle 
Hırvatistan’daki çocukların nüfusu yalnızca yaklaşık olarak tahmin edile-
bilir. Şöyle ki aynı istatistik raporlar aynı zamanda Hırvatistan’da 15-19 
yaş arasında 244.177 kişinin olduğunu göstermektedir8. Eğer bizim öngör-
düğümüz gibi yaş gupları9 arasındaki rakamlarda büyük farklılıklar yoksa 
her jenerasyon yaklaşık olarak 50.000 kişiden oluşmaktadır. 20 yaş altın-
                                                      
7 Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Popis 2011: jer zemlju čine ljudi, 

Zagreb, 2013, p. 11. 
8 Id. 
9 İstatistikler, yüksek yaş gruplarının toplam rakam içerisinde oranının düşük 

olduğunu göstermektedir. See id. 
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daki kişilerin toplam sayısından en yaşlı iki jenerasyonun sayısı çıkarıldı-
ğında ortaya çıkan sonuç Hırvatistan’daki toplam çocuk sayısının genel 
nüfusun % 18.59’una denk gelen 796.605 olduğu görülmektedir. 

III. HIRVATİSTAN’DA ÇOCUK SUÇLULUĞUNUN ORANI VE 
NEDENLERİ 

Hırvatistan Ceza Kanunu’nun 7’inci maddesinin birinci fıkrasına 
göre çocukların 14 yaşını tamamlamış olmaları halinde ceza sorumluluk-
larının bulunması nedeniyle “çocuk suçluluğu” terimi, hukuk normları-
nın cezalandırılabilen 14-18 yaş arasındaki çocuklar tarafından ihlal 
edilmesini ifade etmektedir10. Hırvatistan’daki çocuk suçluluğunun te-
mel sebepleri şu şekilde sıralanabilir: (1) Sosyo-ekonomik koşullar (Eko-
nomik değişim, yüksek oranda işsizlik, eğitimsiz aileler, düşük yaşam 
standartları, uygun olmayan yaşam koşulları, köylerden şehirlere göçler 
vs.), (2) Alkol bağımlılığı, (3) Uyuşturucu bağımlılığı ve (4) Hırvatistan 
Bağımsızlık savaşından sonra yüksek oranda mevcut silah sayısı11. Bu 
sebepler, yeni yüzyılda Hırvatistan’da çocuk suçluluğunun artmasına 
neden olmuştur. Buna rağmen bu olumsuz gidişat geçen birkaç yılda 
değişmiştir. 2012 yılında, Hırvatistan kamu kurumlarına rapor edilen 
3.113 çocuk faili sayısının 2011 yılından % 7.8 daha düşük olduğu gö-
rülmüştür12. Önceki yılla kıyaslandığında ceza yaptırımına maruz kalan 
küçüklerin sayısı –toplamda 626- % 23.1 oranında azaldığı gibi sanık 
konumundaki küçüklerin sayısı da % 28.1 oranında azalmıştır13. 2012 
yılında çocuklar tarafından işlenen suçların kesin hükümle sonuçlanan-
ları ile 2034 suç işlendiğine dair rapor (65.3%) ve 460 soruşturma (59.1%) 
dikkate alındığında büyük çoğunluğunun mal varlığına karşı olduğu 
görülmüştir. Buna göre sosyo-ekonomik koşulların hala çocuk suçlulu-
ğun temel sebeplerini oluşturduğu tespit edilebilir14. 

Benzer yaklaşım kabahatler (idari yaptırımı gerektiren düzenleme-
ler) bakımından da geçerlidir. Nitekim 2011 yılında 2010 yılından % 26 

                                                      
10 See D. Derenčinović – Anna-Maria Getoš, Uvod u kriminologiju s osnovama 

kaznenog prava, Zagreb, 2008., p. 147. 
11 See id., p. 148-149. 
12 Croatian Bureau of Statistics, First Release, 29 April 2013, available at 

http://www.dzs.hr/Hrv_Eng/publication/2013/10-01-02_01_2013.htm 
13 Id. 
14 Id. 
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oranında daha az bir oranda olup toplamda 6.007 çocuk kabahat dolayı-
sıyla yargılanmıştır15. Hakkında kabahat isnad edilen bu çocukların top-
lam 231’inin söz konusu kabahati işlediği sonucuna ulaşılmış ve bir 
hükme varılmıştır16. 

IV. HIRVATİSTAN’DA ÇOCUKLARIN CEZA SORUMLULUĞU 

a. Çocukların Ceza Sorumluluğu İçin Genel Kriter 

Daha önceki bölümde belirtildiği üzere, Hırvatistan’da çocuklar sa-
dece 14 yaşını doldurduktan sonar bir suç işlemeleri halinde ceza huku-
ku bakımından sorumlu tutulabilir. Suça sürüklenen çocuklar için özel 
kanun olan Çocuk Yargılamaları Kanunu [Bundan sonra: ÇYK], çocukla-
rın ceza sorumluluğu kategorisinde “çocuk” terimini, 14 ve daha fazla 
yaşta olan çocuklar için kullanmaktadır17. 

Yaş şartından başka, suçun oluşması için gerekli olan tüm kriterler 
yetişkin faillerde olduğu gibidir. Buna göre Hırvat hukukundaki suçun 
unsurları şu şekildedir: (1) Fiil (2) Tipiklik (3) Hukuka aykırılık (4) Kusur 
ve (5) Cezalandırılabilirlik. 

Ceza kanunu insan hareketinin, yani fiilin ne olduğuna ilişkin bir 
tanıma yer vermiştir. Buna karşılık Hırvatistan yargı kararlarında fiil, 
insanların istemli davranışları olarak tanımlanmaktadır18. 14 yaşının 
altındaki çocuklar da bir insan davranışının ceza hukukunda hareket 
olarak nitelendirilebilmesi için gerekli olan isteme unsuruna sahip olarak 
hareket edebilirler. Bir davranışın istenmesi, suçun kasten ya da taksirle 
işlenmesi anlamına gelmez, zira kast ve taksir, kusurla bağlantılı olarak 
suçun manevi unsuruna işaret eder19. Böylece 14 yaşın altındaki çocuklar 

                                                      
15 Croatian Bureau of Statistics, Perpetrators of Misdemeanours, Zagreb, 2011, p. 11, 

available at http://www.dzs.hr/Hrv_Eng/publication/2012/SI-1480.pdf 
16 Id. 
17 „Juveniles” terimi 14-18 yaş arasındaki çocukları ve 18-21 yaş arasındaki gençleri 

kapsamına alır. See Art. 2 JCA. 
18 See F. Bačić, Kazneno pravo. Opći dio, Zagreb 1998, p. 140.; P. Novoselec – I. 

Bojanić, Opći dio kaznenog prava, Zagreb, 2013., p. 116.  
19 Böylece insan fiili için gerekli şartların amacı, işlenen fiilin suç olup olmadığının 

saptanması için uygun olmayan davranışları dışında tutmaktır. İnsan fiili olarak 
kabul edilmeyen en önemli davranış, düşünce, reflex hareketleri, mutlak kuvvet 
ve bilinçsizliktir (derin uyku, saralı saldırı, felç gibi). 
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dahi isteyerek hareket edebilirler, ancak onlar hareketlerini anlayamaz-
lar. Bu sebeple de onların ceza hukuku bakımından sorumlu olmaları 
düşünülemez (Ceza Kanunu madde 7/1). 

“Tipiklik” olarak isimlendirilen ikinci unsur, suçun oluşması için 
gerekli tüm unsurların insan fiili kapsamında yer alması gerektiğini ifa-
de eder20. Bu, suçun sübjektif unsuru kapsamında amacın da suçun 
oluşması için ayrı bir unsur olarak kabul edildiği durumlar haricindeki 
hallerde esas olarak suçun objektif yönünü ortaya koymaktadır21. 

Üçüncü unsur, Ceza Kanunu’nun 87’inci maddesinin 2’nci fıkrasın-
da tanımlanan hukuka aykırılık unsurudur. Bu unsur, “Hukuka aykırı 
fiil, fiilin işlenmesine yönelik herhangi bir gerekçeye, hukuka uygunluk 
sebebine yer vermemek kaydıyla suçun tüm unsurlarına sahip olan fiil-
dir.” Birçok hukuka uygunluk nedeni bulunup bunlardan en göze çar-
panları meşru savunma (Ceza Kanunu madde 21) ve zorunluluk halidir 
(Ceza Kanunu madde 22). 14 yaşın altındaki çocuklar da meşru savunma 
hakkına sahipken 14 yaşın altındaki çocuklara karşı meşru savunmanın 
ancak sınırlı bir şekilde mümkün olduğunun altı çizilmelidir: “Saldırıda 
kullanılan güce” karşılık meşru savunmada izin verilen “savunmada 
kullanılan güç22“, orantılı güç olmalıdır. 

Dördüncü unsur kusur olup kusur, psikolojik-normatif teoriler kap-
samında “failin işlediği fiille arasındaki sübjektif bağ” olarak ifade edi-
lir23. 14 yaş altındaki çocukların normal şartlarda işledikleri fiillerin so-
nuçlarını anlayamamaları durumlarda fiilleri dolayısıyla kınanamazlar. 

                                                      
20 Karşılaştırmalı hukutaki benzerlikleri ortaya koymak zor olmasına rağmen bu 

terimin anglo-sakson hukukundaki actus reus ve Alman, İsviçre ve Avusturya 
hukuklarındaki Tatbestand arasında benzer olduğunu ifade edebiliriz.  

21 Hans Welzel’ın final hareket teorisinin, Hırvatistan Ceza Hukuku üzerinde bir 
etkisi olmadığı için tipiklik kapsamında asla kast ve taksir yer almaz; bu yüzden 
bu unsurlar, geleneksel olarak kusurluluk başlığı altında yer alır. 

22 Hırvat içtihatları „savunmaya yönelik kuvveti” saldırılara karşı kuvvet kullanımı 
olarak tanımlamaktadır. Bunun yanı sıra meşru savunma, sınırlı bir hak olup 
ufak yönlü yaralanmalara neden olsa dahi (kaçmaksızın) saldırıyı defedecek öl-
çüde olmalıdır. See Bačić, supra note 18, p. 178. See also Novoselec & Bojanić, supra 
note 18, p. 178; Meşru savunma hakkına yo ̈nelik bu sınırlamalar, aynı zamanda 
kusurluluklarının büyük ölçüde azalmasına neden olan yeterince büyümemişli-
ğin söz konusu olduğu çocuklar bakımından da uygulanabilir. Id. 

23 Novoselec & Bojanić, supra note 18, p. 212. See also B. Zlatarić – M. Damaška, 
Rječnik krivičnog prava i postupka, Zagreb, 1966., p. 147. 
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Dolayısıyla “Fiili işlediği tarihte 14 yaşını doldurmamış olan çocuğa kar-
şı Ceza Kanunu hükümleri uygulanmaz.” hükmünü öngören Ceza Ka-
nunu’nun 7’inci maddesinin birinci fıkrası hükmü, sübjektif bağ bakı-
mından kusur içeren fiil dikkate alındığında kesin bir kusursuzluk kari-
nesi içermektedir. 

En son şart cezalandırılabilirliktir ki bu, fiil, kanunilik, hukuka aykırılık 
ve kusurluluktan farklı, ceza hukuku bakımından bir hüküm kurmak ama-
cıyla özel bir gerekliliği ifade eder. En önemlisi latince maxim de minimis non 
curat praetor dan türetilmiş suçun önemsiz olmadığıdır. Ceza Kanunun 
33’üncü maddesi hafif suçlar bakımından, “Failin işlediği fiilin haksızlık 
içeriğinin az olması durumunda suçun unsurları oluşmuş olsa dahi suçun 
sonucunda uygulanması gereken sonuçlar uygulanmayabilir, görmezden 
gelinebilir ve failin cezalandırılmasına gerek duyulmayabilir.” şeklinde bir 
hükme yer verilmiştir. Örneğin çocuk süpermarketten bir paket şeker çalar-
sa suçun önemli olmadığı sonucuna ulaşılabilir ve dolayısıyla da mahkeme 
çocuğa herhangi bir ceza hukuku yaptırımı uygulamayabilir. 

b. Çocuk Suçluluğuyla İlgilenen Uzmanlar 

Hırvatistan, fail olarak çocuklara karşı yargılamalarda uzmanlaşmış 
profesyonel görevliler bulundurur: Polis, incelemeci savcılar, hakimler 
ve müdafiler. Çocuk Yargılamaları Kanunu madde 69/1 hükmüne göre 
çocuklara karşı yargılamalarda araştırmalar, çocuk suçluluğu konusunda 
özel olarak uzmanlaşmış kolluk görevlileri tarafından yerine getirilecek-
tir. Bazı polisler suça sürüklenmiş sanık konumundaki çocuklar konu-
sunda özel eğitim almışlardır.. Çocuklara karşı yargılamalarda aynı za-
manda uzmanlaşmış savcılar ve incelemeciler bulunmaktadır24. 

Şehirlerde kurulmuş yerel mahkemelerde ve üst mahkemelerde özel 
olarak çocuk bölümleri kurulur, çocuk mahkemeleri ve çocuk hakimleri 
bulundurulur (Çocuk Yargılamaları Kanunu madde 37/1-2). Aynı za-
manda Hırvat Yüksek Mahkemesi de özel çocuk dairelerine sahiptir (Ço-
cuk Yargılamaları Kanunu madde 37/3). 

Çocuklar için bulundurulan hakimler ve mahkeme sürecinden evvel 
savcıların çocukların yarar ve ihtiyaçları bakımından yetişmelerine karşı 

                                                      
24 İstisnai olarak bir çocuk savcısı ya da müfettişi dava üzerindeki kontrolü üzerine 

alamazsa belirli muhakeme işlemleri, diğer savcı ya da müfettişler tarafından ye-
rine getirilebilir. Bkz. Çocuk Yargılamaları Kanunu madde 74. 
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güçlü bir eğilime sahip olmaları gerekir ve yine kriminoloji, sosyal 
pedogoji ve gençler için sosyal mutluluk konularında temel bilgilere 
sahip olması aranmaktadır (Çocuk Yargılamaları Kanunu madde 38). 

Nihayet bir çocuğun zorunlu olarak bir müdafiden yararlanması ge-
rekip de müdafinin gereken özellikleri taşımadığı hallerde, hakim ex 
officio şekilde Hırvatistan Barosunda çocuk avukatlığı listesinde bulunup 
bu konuda güçlü bir eğilime sahip olan ve çocuğun yararlarıyla ihtiyaç-
ları bakımından yetişmeleri konusunda gerekli eğitime sahip bir müdafi 
görevlendirecektir (Çocuk Yargılamaları Kanunu madde 54). 

c. Çocuk Mahkemelerinde Özel Muhakeme Rejimi 

Çocuklara karşı muhakemenin amacı normal ceza muhakemesine 
göre bazı farklılıklar içermektedir. Buna göre bu amaç, heme hemen kü-
çükler için öngörülen yaptırımların amacıyla da yakından bağlantılıdır: 
Tekrar suç işlemekten alıkoymak, eğitim yoluyla rehabilite etmek ve 
tekrar sosyalleştirmek. Bu, gerek ceza yaptırımları vb. yaptırımların uy-
gulanmasından önce, gerek ceza muhakemesi boyunca ve devamında, 
gerekse mahkumiyetten sonra çocuk suçluluğunun tedavisine tamamla-
yıcı yaklaşım oluşturmak adına belirli pedegojik tedbirlerin uygulanması 
amaçlarını da taşımaktadır25. Bu amaç, Bejing Kurallarını ortaya koyan 
Madde 5.1. ile uyumludur: “Çocuk adalet sistemi çocukların daha iyi 
koşullarda olmalarını öngörmeli ve suça sürüklenen çocuklara verilen 
tepki her zaman hem suçlu hem de işlenen suç ile orantılı olacak şekilde 
sağlanmalıdır26“. Bu yüzden çocuklara karşı ceza muhakemesinin önemli 
amaçlarını başarmak amacıyla çocuklar için ceza muhakemesi, ceza mu-
hakemesinin normal amacından oldukça farklıdır. Önceki paragraflarda 
belirttiğimiz hususlardan en önemlisi, küçüklere karşı muhakemenin en 
temel ilkelerini tanımlamaktır: (1) Amaç ilkesi (2) Sıradan ve rahat yargı-
lama ilkesi (3) Gizlilik ilkesi (4) Hızlılık ilkesi (5) Yokluğunda yargılama-
nın yasaklanması 

Hırvatistan’da çocuklara karşı ceza muhakemesinde en önemli il-
kelerden biri olan amaç ilkesi, Anglo-Sakson ülkelerinde savcılık ma-
kamının takdir yetkisini kullanabilmesi olarak bilinmektedir. Hırvatis-
                                                      
25 A. Carić, Mlađe osobe u kaznenom pravu (počinitelji I žrtve), Zagreb, 2002. pp. 

99-100. 
26 UN General Assembly, Standard Minimum Rules for the Administration of Juve-

nile Justice (“The Beijing Rules”), A/RES/40/33, 29 Nov.1985, Art. 5.1. 
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tan, kanunilik ilkesi olarak da bilinen yargılama zorunluluğu ilkesinin 
benimsendiği medeni hukuk geleneğinde köklü bir sisteme sahip ol-
masına rağmen çocukların yargılanmalarının, mahkumiyetlerinin ve 
cezalandırılmalarının mümkün olduğunca önlenmesi amacıyla kamu 
savcılarına bu şekilde bir geniş takdir yetkisi verilmiştir. Zira çocukla-
rın yargılanmaları, mahkumiyetleri ve cezalandırılmaları sık sık olum-
suz etkilere sahip olup çocukların yeniden suç işlemelerine neden ola-
bilmektedir. Bu ilke Çocuk Yargılaması Kanunu’nun 71’inci maddesin-
de düzenlenmiştir: “5 yıldan fazla hapis cezası veya adli para cezası ile ceza-
landırılan bir suç hakkında çocuğun söz konusu suçu işlediği yönünde makul 
bir şüphe olmasına rağmen çocuğun hayatının henüz başında olması ve şahsi 
karakteri gibi hususların yanı sıra suçun işlendiği koşullar ve suçun yapısı 
göz önünde bulundurularak kamu savcısı tarafından çocuğa karşı yargılama 
başlatılmasının amaca uygun olmayacağının düşünülmesi halinde kamu sav-
cısı tarafından ceza davasına yer olmadığı yönünde karar verilebilir. Bu du-
rumlardan herhangi birinin bulunup bulunmadığını tespit etmek amacıyla 
savcı çocuğun ailesinden veya velisinden, diğer kişilerden ya da kurumlardan 
bilgi isteyebilir, aynı zamanda bu bilgilerin bir danışman tarafından savcılık 
nezdinde biraraya getirilmesini isteyebilir, gerekli gördüğü takdirde savcı bu 
kimseleri ve çocuğu savcılığa davet edebilir ve doğrudan bilgi verebilir.” Buna 
ek olarak savcı, ceza yargılaması süresince her zaman amaca uygunluk 
ilkesinin de bunun yapılmasını gerektirmesi halinde çocuğa karşı yar-
gılamanın devam etmemesi yönünde karar verebilir. Aynı takdir yetki-
si çocuklar bakımından mahkemelere verildiği gibi hakimlere de ve-
rilmiştir. Bu, ÇHS’nin çocuk standartları ve Bejing Kurallarının27 17.4 
ile de uyum içerisindedir28. 

Bu amaca uygunluğun bulunmadığı bireysel davalarda bu kurallar 
uygulanmadığı takdirde yargılamanın düzenlenmesini düzenleyen Ceza 
Muhakemesi Kanununun sınırlı kurallarından hakimin söz konusu yar-
gılamadan çekinmesi, Çocuk Yargılamaları Kanunu madde 86/1’de açık-
ça öngörülmüştür. Bu, Ceza Muhakemesi Kanunu çapraz sorguda sınırlı 

                                                      
27 “Uzman otorite, her zaman yargılamanın devam ettirilmemesi yönünde bir karar 

verebilme gücüne sahiptir.„ Id. 
28 „Kamu veya özel sosyal yardım enstitüleri, hukuk mahkemeleri, idari otoriteler 

veya hukuki organlar tarafından üstlenilsin ya da üstlenilmesin, çocukları ilgi-
lendiren her durumda çocuğun en üst yararlarının sağlanması öncelikli düşünce 
olacaktır. ÇHS Madde 3.„ 
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kurallar öngörmesine rağmen hakimin genellikle tanıkların sorgulanma-
sı bakımından takdir yetkisine sahip olması açısından özellikle tanık 
sorgulamaları dikkate alındığında ayrı bir önem taşımaktadır. 

Sık sık tekerrüre yol açacak olan erken damgalamaktan kaçınmak 
amacıyla (Çocuk Yargılamaları Kanunu madde 60), çocuklara karşı ceza 
muhakemesi gizlilik ilkesi ile donatılmıştır (Çocuk Yargılamaları Kanu-
nu madde 34). Çocuklar hakkındaki ceza muhakemesi işlemleriyle ilgili 
olarak kamuya çeşitli bilgilerin veilmesi, çocukların gelişimleri açısından 
geri dönülemez sonuçlara neden olabilir ve ve çocukların kolayca okulu 
bırakmalarına ve tekerrüre yol açabilir. 

Çocuk Yargılamaları Kanunu madde 4, çocuklara karşı ceza muha-
kemesi işlemlerinin ivedilikli olarak yapılması gerektiğini öngörür. Bu 
hüküm, uzun yargılamaların doğal sonuçlarından olan suça sürüklenen 
ve sanık konumundaki çocuğun damgalanmasının önlenmesi ve müm-
kün olduğu kadar pedogojik anlamda tedavi edilmeye de başlanması 
için muhakeme işlemlerine hızlılık kazandırma amacını taşımaktadır. 

Çocuklara karşı yokluklarında yargılama yapılması yasaklanmıştır 
(Çocuk Yargılamaları Kanunu madde 53/1). Zira bu gibi yargısal uyuş-
mazlıklarda ceza muhakemesinin çocukların korunması şeklinde özel 
amaçları söz konusudur. Şöyle ki uygun yaptırımların seçilmesinde ol-
duğu kadar hüküm ve ceza muhakemesinin amacının değerlendirilmesi 
için uygun şekilde çocukların kişilikleri, onların zihinsel gelişimleri ve 
kapasiteleri, yaşadıkları çevre hakkında uygun veriler, yalnızca görüş-
meler, sorular, psikolojik testler gibi yollarla ilgili çocukla doğrudan irti-
bat kurularak elde edilmiş ve depolanmış olabilir. 

d. Çocuklar için Tedbirler 

Çocukların cezalandırılma amaçları, yetişkin faillerin cezalandrılma 
amaçlarından farklı olarak onları rehabilite etmek ve tekrar sosyalleştir-
mektir29. Hırvatistan’da, çocuklar hakkında hüküm verilmesinin ve ço-
cukların cezalandırılmalarının önemi, çocukların sosyal topluma yeni-
den kazandırılmalarını kolaylaştırmak ve yeniden suç işlemelerini önle-
mek amacıyla eğitim yoluyla şahsi sorumluluklarını güçlendirmek, kişi-

                                                      
29 M. Božičević-Grbić – S. Roksandić Vidlička, Reforma maloljetničkog prava I su-

dovanja, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo I praksu [Croatian Annual for 
Criminal Law and Practice], Vol. 18, No. 2, 2011, p. 715. 
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liklerini geliştirmektir. Elbette bu amaçların sağlanması, bakım, yardım 
ve gözetimlerine dayalı olarak çocukların korunmasına bağlıdır30. 

İşlenen suçlar bakımından çocuklara uygulanabilecek tedbirler şun-
lardır: (1) Düzeltici tedbirler, (2) Çocuklara özgü hapis cezası ve (3) Gü-
venlik tedbirleri. 

Düzeltici tedbirlerin amacı, koruma, bakım, yardım ve gözetimi sağ-
lamak ve çocukların suc ̧ işlemekten alıkonulması amacıyla failin eğitimi 
yoluyla kişiliğinin geliştirilmesi ve bu eğitimin kişisel sorumluluğunun 
güçlendirilmesinde etki göstermesini sağlamaktır (Çocuk Yargılaması 
Kanunu madde 6/1). Bu tedbirlerin belirtilen amacı özel önleme oldu-
ğundan dolayı bunların içeriği genel olarak pedogojk karakterlidir. Dü-
zeltici tedbirler şu şekildedir: (1) Mahkeme tarafından kınama, (2) Yü-
kümlülükler, (3) Islah merkezine gönderme (4) Yoğunlaştırılmış bakım 
ve denetim, (5) Bir ıslah enstitüsünde günlük konaklama ile yoğunlaştı-
rılmış bakım ve denetim (6) Bir ıslah enstitüsüne gönderme (7) Bir ıslah 
evine gönderme ve (8) Özel ıslah enstitüsüne gönderme. 

Çocuk tutukluluğu, daha uzun şekilde özgürlükten yoksunluğu 
içermesi bakımından çocuklar için en ağır yaptırım olup bu yüzden de 
bu yaptırım, bazı suçlar için saklı tutulmuştur (3 yıl veya daha fazla ha-
pis cezası ile cezalandırılmanın öngörüldüğü haller). Çocuk tutukluluk-
larının amacı, hem suç işlenmemesi üzerindeki etkisi, hem de suç örgüt-
lerinden uzak durarak kişiliklerinin gelişmesi ve kişisel sorumlulukları-
nın güçlenmesi üzerindeki etkisi bakımından suça sürüklenen çocuklar 
üzerinde pedagojik ve eğitici tedbirlerin uygulanmasını sağlamaktır (Ço-
cuk Yargılamaları Kanunu madde 6/2). Çocuk tutukluluğunun belirtilen 
amacı, bir ölçüde ıslah edici tedbirlerle (özel önleme) aynı olup buna 
rağmen aynı zamanda genel önlemeyi de kapsamında bulundurur. 
Niteki bu amaç, hemen fark edilebilir. Hırvat Ceza hukukunda31 benim-
senen cezalandırmanın genel amaçlarına kıyasla çocuk tutuklulukta ce-
zalandırmanın amaçlarından biri olan işlenen fiilin hak edilen ceza ile 

                                                      
30 Id. 
31 „Cezalandırmanın amacı, işlenen suçun kamusal anlamda kınanmasını, hukuk 

devleti ilkesine dayalı hukuk düzeninde yaşayan vatandaşların hukuk düzenine 
olan güvenlerini yükseltmek, fail ve diğer kimseler üzerindeki etkisini ortaya koy-
mak ve bu sebeple de suç işlemenin tehlikelerine, ceza adaleti ve failin toplumda 
yeniden kazandırılmasına izin vermeye yönelik farkındalıkları oluşturmak suretiy-
le insanların suç işlememelerini önlemeyi ifade etmektir (Ceza Kanunu madde 41). 
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cezalandırılması amacından açıkça vaz geçilmiş, buna bir istisna getiril-
miştir. Çocuk mahkumiyetlerine ilişkin hüküm, çocuklar için ceza ensti-
tülerinde veya bu ceza enstitülerinin özel bölümlerinde çektirilecektir. 
Bu özel enstitüler veya bölümlerdeki tedavi hizmetleri için pedegoji ve 
psikoloji bilgisine sahip olan profesyonel görevlilere ihtiyaç duyulmak-
tadır. 

Güvenlik tedbirleri suça sürüklenen failin tehlikeliliğine göre belir-
lenmektedir. Ceza kanunu, şu güvenlik tedbirlerini öngörmektedir: Zo-
runlu psikiyatrik tedavi, zorunlu bağımlılık tedavisi, zorunlu psikolojik 
tedavi, bir davranış veya işe devam etmekten yasaklama, motorlu taşıt 
kullanmaktan yasaklama, bir kimseye yaklaşmaktan yasaklama, ortak 
konuttan çıkarılma, internete erişimden yasaklama ve hapis cezasının 
sona ermesinden sonra koruyucu denetim. 

V. FAİL OLARAK 14 YAŞIN ALTINDAKİ ÇOCUKLAR 

Daha evvel de ifade edildiği üzere, 14 yaşın altındaki çocukların ce-
za sorumluluklarının bulunmadığı ve böylece ceza hukuku hükümleri-
nin onlara uygulanamayacağı öngörülmüştür. Buna karşılık bu durum 
çocukların haksız davranışlarına ilişkin kast veya taksiri ifade eden ma-
nevi unsurun gerçekleşmesi halinde çocuklar için sorumlu olacak olan 
çocukların aileleri veya diğer kişilere karşı ceza yargılamasını önlemeye-
cektir. 14 yaşın altındaki çocuklara ilişkin olarak yalnızca sosyal bakım 
gibi hizmetleri kendilerine tevdi edilmiş olan çocukların aileleri ya da 
diğer kimseler usulüne uygun olarak çocukların davranışlarının berabe-
rinde getirdiği resmi olmayan tedbirleri uygulayabilirler. Buna karşılık 
bu tedbirler içerisinde fiziksel cezalandırma/müdahele içermeyebilir. 

VI. POLİTİKA VE ÇOCUK SUÇLULUĞUN ÖNLENMESİ 

Hırvatistan, ceza hukukuna ilişkin hükümlerin dışında çocuk suçlulu-
ğunun önlenmesinde çok farklı politik mekanizmalar geliştirmiştir. En 
önemli mekanizmalar şu şekildedir: (1) 2009 Yılı İçin Çocuklar Arasında 
Şiddetin Önlenmesi İçin Aktivite Programı, (2) 2009-2012 Çocuklar ve Genç-
ler Arasındaki Davranışsal Bozuklukların Önlenmesi İçin Ulusal Strateji. 
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2009 Gençler Arasında Şiddetin Önlenmesi İçin Aktivite Programı32, 
hoşgörünün gelişmesi, tartışmaların barışçıl şekilde çözümlenmesi, 
düzenleme veya hükümlerde değişiklik veya eklemeler, öncelikli önle-
yici tedbirler ve çocuklar arasında şiddetin önlenmesi alanında stratejik 
belgelerin benimsenmesine yönelik çok farklı tedbirleri barındırmakta-
dır. Bu tedbirlerin benimsenmesi, şiddetin sonuçlarını gidermek ve 
azaltmak kadar gençler arasındaki şiddet sorunu hakkında ailelerin, 
gençlerin ve kamunun bilincini artırma amacına sahipti. Hem gösteri-
len şiddet oranıyla hem medyadaki sansasyonel raporlarla mücadele 
etmek ve gençlik arasındaki şiddetin azaltılması amacıyla önerilen tüm 
tedbirler ve olumlu örnek gençlik davranışlarına dayalı raporlara iliş-
kin medyaya yapılan önerilerle birlikte tüm şehirlerdeki Önleme Ku-
rullarının oluşturulması kadar öncelikli tedbirlerin uygulanması ve 
planlanması, gençlik arasında şiddetin önlenmesi için tedbirlerin uygu-
lanması ve kanunlaştırılması, planlamaya gençliğin aktif bir şekilde 
katılması ve ülke ile belediye gençlik meclislerinin kurulması gibi bir-
çok öneri yayımlandı. 

2009-2012 Çocuklar ve Gençler Arasındaki Davranışsal Bozuklukların 
Önlenmesi İçin Ulusal Strateji33, 23 yaşına kadar gençler ve çocuklardaki 
davranışsal bozuklukları önleme alanında stratejik bir belgedir (Çünkü 
çocuklara karşı uygulanan cezai yaptırımlar, 23 yaşına kadar uygulana-
bilir durumdadır). Genel amaç, kaliteli, başarılı ve yeni nesillerin sağlıklı 
büyümeleri ve gelişmelerini, hem davranışsal bozukluklar ve sonuçları, 
hem de davranışsal bozuklukların ortaya çıkmasına neden olan risk fak-
törlerinin ortadan kaldırılması için gerekli koşulları sağlamaktır. Bu, aynı 
zamanda 4 alanda 74 aktiviteyle 22 tedbiri içermektedir. Bu aktiviteler 
farklılıklara saygı gösterme ve farklı görüşlere barışçıl çözümler getirme, 
eşitlik, hoşgörüyü geliştirmeye yo ̈nelik olarak farklı tedbirleri içermek-
tedir. 

Bilim adamları, şu anda yürürlükte olan, ilgili düzenlemeleri hazır-
layan ve taslak haline getiren hukuki komisyonlarına doğrudan dahil 
edilmiştir. Buna ek olarak suça yönlendirilmiş çocuklar da dahil olmak 
üzere çocuklara ilişkin farklı NGO çalışmaları bulunmaktadır. 

                                                      
32 Vlada Republike Hrvatske, Program aktivnosti za prevenciju nasilja među 

mladima za 2009., 8. lipnja 2009. 
33 Nacionalna strategija prevencije poremećaja u ponašanju djece i mladih od 2009. 

do 2012. godine, Narodne novine [Official Gazette] Resmi Gazete No. 98/2009.  
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VII. HIRVATİSTAN’IN ÇOCUK SUÇLULUĞU POLİTİKASINDA VE 
UYGULAMASINDAKİ BAŞARISI 

Hırvatistan’da çocuk suçluluğu politikası ve uygulamasına ilişkin 
olarak iki büyük başarı bulunmaktadır. 

İlk başarı, bölüm 3’te bahsedilen istatistikler göstermektedir ki ço-
cuk suçluluğunda çok fazla artış olmamıştır. Ancak bunun yerine tam 
tersi olmaktadır: İstatistikler, Hırvatistan’da çocuk suçluluğunun düştü-
ğünü göstermektedir. Buna rağmen bu başarı, yalnızca yeterli hukuki 
düzenlemelere ve politikaya atfedilmemeli, aynı zamanda Hırvat toplu-
munun yaş ortalamasının artması, yaşlılık oranın artış göstermesi, diğer 
bir deyişle genç nüfusun azalıyor olması gerçeği de dikkate alınmalıdır. 

İkinci başarı, çocuk suçuluların özel korunmasını (rehabilite etmek 
ve tekrar sosyalleştirerek topluma kazandırmak) vurgulayan, çocuk suç-
luluğunun gelecekte artmamasını sağlamak üzere getirilen çok yönlü ve 
modern düzenlemelerdir. Hırvat Çocuk Yargılamaları Kanunu, çocuk 
suçluluğuna ilişkin olarak çağdaş uluslararası standartlarla uyum içeri-
sindedir. 

Buna karşılık her zaman olduğu gibi daha yapılması gereken çok 
şey var. Belki de en önemlisi ıslah evleri, ceza infaz kurumlarında 
çocular için ayrı bölümlerde olduğu kadar çocuklar için özel ceza infaz 
kurumlarına yo ̈nelik olarak çocukların topluma yeterli bir şekilde ka-
zandırılmalarını sağlamaya yönelik olarak daha fazla görevli ve mater-
yal kaynağına ihtiyaç bulunmaktadır. 





Reaction to the Juvenile Offences in the Russian 
Federation1 

Liudmila Karnozova2 

 

When we assume that juvenile justice is not only the justice for mi-
nors, but a special system with the aim of socially reintegrating the child 
who broke the law, and the focal point is to educate and not to punish, 
and where the criteria while taking decision is to secure the future of the 
child, then, the special system of juvenile justice does not exist in Russia. 
The reaction to the juvenile offences is a part of common criminal justice. 
However, the norms, regulating judicial proceedings and criminal law 
sanctions against the juveniles have some peculiarities, which we explain 
further. If we give characteristics to the system in general, we cannot call 
it static. The movement for juvenile justice, started in the 1990s resulted 
in some concepts, experiments and innovations in the practices, fostering 
public opinion, forming infrastructure of childhood protection. 
                                                      
1 We used the following materials for the report: the state Report on the Situation 

of Children and Families, having Children in the Russian Federation (The Minis-
try for Labour and Social Security of the Russian Federation, 2011) // http:// 
komitet2-6.km.duma.gov.ru/site.xp/050049124053056055.html; the Concept of the 
State Family Policy of the Russian Federation before 2025 (Social Project) in 3 
Parts: // Originated by Mizulina E.B. And others/PART 1. M., 2013 // http:// 
komitet2-6.km.duma.gov.ru/site.xp/050049124053056052.html; The Youth in Rus-
sia. 2010: Statistics digest / UNISEF, Rosstat. М.: Publishing House Statistics of 
Russia, 2010 - http://www.unicef.ru/upload/iblock/e5e/e5e1b08c8194bfad4c10269 
c1beac02e.pdf); The Children in Russia. 2009: Statistics digest / UNISEF, Rosstat. 
М.: Publishing House Statistics of Russia, 2009. - http://www.gks.ru/doc_2009/ 
deti09_rus.pdf; statistic data from official web-Pages of the Interior Ministry of 
the Russian Federation - http://mvd.ru/presscenter/statistics/reports/1/ and of the 
Court Department at the Supreme Court of the Russian Federation – www.cdep.ru. 

2 Leading Research Fellow in Russian Academy of Sciences, Institute of State and 
Law, Section of Justice Problems; Researcher in Juvenile Technologies Laboratory 
of Moscow City University of Psychology and Education; Member of Russian As-
sociation of Restorative Mediation; Russia, Moscow. karnozova@yandex.ru 
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Mitigating the sentences to the children for their offences is an old 
and ancient tradition. But juvenile justice as a particular legal and social 
institute is young though exists over 100 years. The history of juvenile 
justice in Russia started in 1910 by the creation of the first juvenile court 
in Saint-Petersburg, which served as a model for the creation of such 
courts in other big cities. However in 1918 the judicial system of the Rus-
sian Empire was abolished. During the soviet period there were different 
forms and directions of reacting at the offences committed by children, 
commencing by out-of-court education measures (for this purpose com-
missions for juvenile affairs were created in 1918) and ending by extreme 
punitive measures in the period from 1935 to the 1950s. 

Since the 1960s of the 20th century substantial changes occurred in 
the justice for juveniles, some institutions were incorporated, which take 
into account peculiarities of childhood and the necessity of taking educa-
tional measures, as well as the involvement of the society when working 
with minor offenders. This period coincided with the development of 
humanitarian sciences in the USSR, in particular, with the evolution of 
sociology, criminology, forensic psychology. However, transformations 
in the justice for juveniles were done in the punitive paradigm, without 
institutionally separating youth justice from general criminal justice. But 
we also should note that today as well as in the Soviet period, the chil-
dren serve their sentence separately from the adults, in special educa-
tional colonies. 

After the collapse of the Soviet Union a new legal system has been 
forming in modern Russia since the 1990s. This regards also the minors. 
So far, the principles of the organization of justice for children remain the 
same. However, Russia is a part of international community and a mem-
ber of the UN and the Council of Europe, which contributes to the accep-
tance of international standards and recommendations in the field of 
juvenile justice. Today Russian juvenile Justice is being evolved, but the 
lack of ideological consensus in the community makes the process more 
difficult. 

Frame International Documents and Russian Normative Acts 
regarding Children 

Legal reform of the 1990s reaffirmed generally recognized principles 
and rules of international law as an integral part of the Russian legal 
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system (Article 15.4 of the Constitution of the Russian Federation 
adopted in 1993). In 1990 Russia ratified the UN Convention on the Right 
of the Child, which is the main international document dedicated to the 
juveniles, including juvenile justice. At the same time the rights of chil-
dren are protected by documents of more general nature, the most im-
portant are the 1948 Universal Declaration of Human Rights, the 1966 
International Covenant on Civil and Political Rights, which was signed 
and ratified by the USSR and entered into force in 1976, the 1998 Euro-
pean Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental 
Freedoms, etc. 

The formation of juvenile justice in Russia is substantially influ-
enced by international documents of general nature, such as resolutions 
of the UN General Assembly: the Standard Minimum Rules for the Ad-
ministration of Juvenile Justice (1985 “The Beijing Rules”), the UN Main 
Principles for the Prevention of Juvenile Delinquency (1990 Al-Riyadh 
Guidelines), the 1990 UN Rules for the Protection of Juveniles Deprived 
of their Liberty, as well as the Council of Europe Committee of Ministers 
Recommendation No. Rec (87) 20 on Social Reaction to Juvenile Delin-
quency; the Council of Europe Committee of Ministers Recommendation 
No. Rec. (2003) 20 Concerning New Ways of Dealing with Juvenile De-
linquency and the Role of Juvenile Justice; Guidelines on the Child-
Friendly Justice of November, 17th, 2010), etc.3 

The RF Constitution, affirming the rights and freedoms of a person 
as the highest value (Article 2) says: The main rights and freedoms of the 
person are inalienable and pertain to each person since his/her birth (Ar-
ticle 2, part 17). So, the human rights and freedoms are granted to the 
child from the moment of his/her birth and they are guaranteed by the 
state. The Constitution guarantees also state support for the family, 
motherhood and childhood (Article 38, part 1). 

In accordance with thee RF Constitution and international stan-
dards, the Federal Law # 124-FZ On Main Guaranties of the Rights of the 
Child in the Russian Federation, aimed at the creation of legal frame-
                                                      
3 Paragraph 2 of Regulation # 1 of the Plenary Session of the Supreme Court of 1 

February 2011 On Court Practices of Applying the Legislation, Regulating the Pe-
culiarities of Criminal Responsibility and Punishment of the Juveniles points at 
the necessity of taking into account such documents. - http://www.vsrf.ru/Show_ 
pdf.php?Id=7732 
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work to realize the rights and legal interests of the child. As far as the 
issue of the reaction to the juvenile offences concerns, this Law intro-
duces provisions, which did not exist in the Russian legislation and the 
legal lexicon before, but which are essential for juvenile justice: 

- social rehabilitation of a child; 

- priority of child welfare; 

- differentiation of legal procedures regarding the child; 

- adherence to the principles of international law while deciding on 
the punishment for the minors, who committed an offence, etc. 

The law sets the framework and shows the fields of necessary 
changes, though specific regulatory acts are of small compliance with 
this Law. 

Another law is aimed at forming the base of Russian juvenile justice is 
the Federal Law # 120-FZ of June, 24th, 1999 On Main System of Prevention 
of Child Neglect and Juvenile Offences. The law determines main organs 
and institutions for the system of prevention, their objectives, principles 
and main fields of activity, in particular, preventive activity. Commissions 
for Juvenile Affairs and Protection of their Rights (KDN&ZP), which 
should coordinate this work, play the central role in this system. 

The Commissions deal with the children, who are not of the age of 
criminal responsibility, when they committed acts, prohibited by crimi-
nal law. In particular, they prepare the materials for the court to place 
such a child in a special educational institution. They consider the cases 
on the exclusion of the child from the school (or other educational insti-
tutions) etc. Commissions help to arrange the life of a child who needs 
state support. They gather materials against the parents who neglect the 
children to deprive such parents from parental rights through the court. 

Beside this, the system of prevention of child neglect and juvenile 
offences includes the bodies regulating social security, education, cus-
tody and guardianship, youth affairs, health, employment service, inter-
nal affairs, which all have special divisions for juvenile affairs. Also the 
institute of the Representative of the RF President on the Rights of the 
Child has been created in Russia, the same institutions being created in 
some Territorial Subjects of the Russian Federation. 

However we cannot say today that a comprehensive system has 
been created. The organs and institutes work separately, they don’t have 
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common pedagogical approach and they are mainly oriented at formally 
managing and controlling or at administrating punitive measures 
against children or parents. The said organs are prescribed by the Law to 
work with the juveniles who are in “socially dangerous situation”. How-
ever, the practice shows that in many regions they don’t work with the 
minors, who committed the offences being of age of criminal responsibil-
ity. Such teenagers just go through all general stages of criminal procedure 
in the police and the court. 

At the same time the Law On the Basis of the System of Prevention 
of Child Neglect and Juvenile Offences forms the base for implementing 
new technologies of work with children, because it declares high hu-
manitarian values, protection of the rights and interests of children, etc., 
and thus, creates legal framework for the formation of a network of so-
cial and humanitarian institutions for the juveniles. This is a new sphere 
for Russia, such institutions having been created over the last past fifteen 
years. We should say that the practice differs from region to region. The 
laws on the commissions on juvenile affairs are adopted at the level of 
the Subjects of the Russian Federation, though they are based on the 
Federal Law and 1967 Regulation of the KDN&ZP, regional models may 
differ substantially. 

Both federal and regional programs focus on the problems of the 
childhood. The last adopted and the most important document in this 
field is the National Strategy of the Activities in the Interests of Children 
for 2012-2017, approved by the Decree of the President of the Russian 
Federation on June, 1st, 20124. The document was developed taking into 
account the Strategy of the Council of Europe on the Protection of the 
Rights of the Child for 2012-2015, adopted February, 15, 2012, and which 
is aimed at creating child-friendly services and systems, eradication of all 
forms of violence regarding children, guaranteeing the rights of the child 
in difficult situations. One of the Sections of the National Strategy (Sec-
tion IV) is dedicated to child friendly justice. 

Demographic Situation and Juvenile Offences 

In the Russian Federation the child is a person under 18 years old 
(full age). 

                                                      
4 http://news.kremlin.ru/media/events/files/41d3f27d00fa8152b3f1.pdf 
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Extremely negative demographic situation of the middle 1990s re-
sulted in the decrease of the birth rate. The number of children aged up 
to 17, reduced from 31.6 million in 2002 to 25 million in 2011. The de-
crease of the birth rate and growth of the death rate lead to the general 
reduction of the number of the population. 

In 2011, for first time in the last 12 years the statistics registered the 
growth of juvenile population. Compared to 2010, the number of the 
juvenile population increased by 600 thousand people. As it was men-
tioned in the State Report on the Situation of the Children and Families 
having Children, the number of children aged 0-17 in the Russian Fed-
eration at the beginning of 2012 reached 26.6 million people (2011)5. At 
the beginning 2012 the part of children aged 0-17 in the population of 
Russia reached 18.6% (at the beginning of 2002 – 22.2%). However, the 
data supplied by Russian Statistic Bureau shows the number of young 
people aged 15-29 is still decreasing. 

The latest years show the decrease of the number of crimes in gen-
eral, in particular among the juveniles, which is connected, among other 
things, to the decrease of the number of young population, though the 
analysis of the indexes of the registered crimes need to be discussed 
separately, because they are conditioned by different circumstances. 

Social ill-being of the children and juvenile offences are extremely sen-
sitive to social cataclysms. Dramatic political transformations in Russia in 
the beginning of the 1990s, led to the sharp increase of juvenile offences. 
Thus, the Federal Service of State Statistics says the number of offences 
committed by the juveniles or with their participation in 1990 reached 
162,700, in 1995 – 209,800 (that is the growth rate of 29%). As the criminol-
ogy experts say, in the 1990s the number of juveniles who committed 
crimes, and did not have regular income source, who did not work and did not 
study was steadily growing. According to the data of Y.I.Gilinsky, in general 
statistics for Russia6, this growth was from 23% in 1991 to 42.9% in 1998. 

At that time the growing number of single-parent families, alcoholic 
addition by parents, family violence, child neglect and child abandon-

                                                      
5 http://komitet2-6.km.duma.gov.ru/site.xp/050049124053056055.html 
6 Gilinsky Y., Gurvitch I., Russakova M., Simpura Yu., Khlopushin R. Deviant 

Youth: Theory, Methodology, Empiric Reality. Manual. Saint-Petersburg: Medical 
Publishing House, 2001, Pages .17,19. 
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ment was registered. Those problems still remain very difficult. As the 
Concept of the State Family Policy of the Russian Federation before 2025 
says the number of single-parent families grew by 11.2 % between two 
population censuses of 2002 and 2010. Each third child lived in a single-
parent family, 88% of which consisted of a single mother. The family 
without a father became normal, which has negative impact on the proc-
esses of socialization. The same Concept states, that 84% of the children 
without parental custody are social orphans or children of the parents, 
who were deprived of parent rights or restricted in rights. This all give 
the basis for future offences. 
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Offences Committed by the Juveniles 

(According to the Data Supplied by the Interior Ministry)7 

Table 1 
Index 2000 2005 2009 2010 2011 2012 
The number of the offences, 
committed by the juveniles or 
with their participation 

195,400 154,700 94,700 78,500 71,910 64,270 

The proportion of juveniles in 
the general number of the 
registered offences, which 
were investigated (%) 

8.9 9.1 5.7 5.5 5.5 5.1 

Including the following of-
fences: 

      

Murder or attempted murder 1,300 1,600 600    
Intended bodily harm 2,200 2,900 1,500    
Robbery 5,300 5,700 2,600    
Theft by unconcealed taking or 
by taking openly 

15,300 22,600 13,600    

Theft 119,700 80,100 48,200    
The number of the juveniles, 
who committed offence 

177,900 150,000 85,500 72,692 65,963 59,461 

The proportion of the juveniles 
in the general number of of-
fenders (%) 

10.2 11.6 7 6.5 6.3 5.9 

Committed offences earlier (%) 16.6 16.1 18.5 19.1 19.6 21.8 
The proportion of the juve-
niles, who committed offence 
as a member of a group, as per 
the general number of juvenile 
offenders (%) 

64.2 52.7 41.7 40.9 42.5 41.4 

The proportion of the juvenile 
offenders who committed 
offence under alcoholic intoxi-
cation (%) 

16.9 14.3 9.2 10 11 13.9 

The proportion of the juveniles 
who committed the crime 
under drug intoxication (%) 

0.5 0.2 0.4 0.2 0.4 0.4 

                                                      
7 For years 2000, 2005, 2009 percent was calculated by the author on the basis of the 

date from website http://www.unicef.ru/upload/iblock/e5e/e5e1b08c8194bfad4c10 
269c1beac02e.pdf; for years 2010,2011, 2012 – from website 
http://mvd.ru/presscenter/statistics/reports  
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As we see in the table, when the number of juvenile offences, as well 
as of its ratio in the number of crime is reducing, the number of persis-
tent juvenile offenders is growing. 

Current Legislation of the Russian Federation Regarding 
Juvenile Offenders 

The Criminal Code (the RF CC) and the Criminal-Proceedings Code 
(the RF CPC) of the Russian Federation contain special chapters, regulat-
ing criminal matters against the juveniles (Chapter 14 of the RF CC; 
chapter 50 of the RF CPC). Those chapters contain the rules which quite 
correspond to the intentional standards of juvenile justice. However, the 
regulation of court proceedings regarding the juveniles is provided not 
only by the chapters mentioned. They only make additional provisions 
to general rules established by the codes. Russia does not have special 
courts for the juveniles, and their cases are considered in the context of 
general principles and rules of criminal justice, the essence of which is punitive, 
though it has some peculiarities, which reflect the basic international 
standards in the field. 

The reaction to socially dangerous acts of the juveniles, who did not 
reach the age of criminal responsibility, is regulated by the Law on the 
Basis of the System of Prevention of Child Neglect and Juvenile Offences. 

The Age of Criminal Responsibility 

The RF CC considers a juvenile offender to be a person, who was 
aged over fourteen but did not reached eighteen at the moment the of-
fence was committed (Article 87.1). 

According to Article 20 of the RF CC, the age of criminal responsibil-
ity is attained at 16. However regarding some crimes the age of criminal 
responsibility is reached at 14. Among those crimes are: 

murder (Article 105 of the RF CC); 

intended heavy bodily harm (Article 111 of the RF CC); 

intended moderate gravity harm to health (Article 112 of the RF CC); 

kidnapping (Article 126 of the RF CC); 

rape (Article 131 of the RF CC) and sexual violence (Article 132 of 
the RF CC); 
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theft (Article 158 of the RF CC); 

theft by unconcealed taking or by taking openly (Article 161 of the 
RF CC); 

robbery (Article 162 of the RF CC ); 

extortion (Article 163 of the RF CC); 

driving away the car or another means of transport without inten-
tion of stealing it (joy riding) (Article 166 of the RF CC); 

intended destruction or harm to the property under aggravated cir-
cumstances (Article 167, part 2 of the RF CC ); 

terrorist act (Article 1200 of the RF CC); 

hostage-taking (Article 206 of the RF CC); 

intended misstatement on terrorist act (Article 207 of the RF CC); 

hooliganism under aggravated circumstances (Article 213, part 2 of 
the RF CC); 

vandalism – Article 214 of the RF CC; 

theft or extortion of weapons, ammunition, explosive substances 
and assemblies (Article 2265 of the RF CC ); 

theft or extortion of drugs or psychotropic substances (Article 229 of 
the RF CC); 

disablement of means of transport or of communication lines (Arti-
cle 267 of the RF CC). 

If the juvenile reached the age of criminal responsibility, but due to 
mental retardation, not related to mental disorder could not realize dur-
ing the dangerous act social danger and actual character of his/her acts 
or omissions, or could not control them, is exempted from criminal re-
sponsibility. (Article 20, part 3 of the RF CC). 

The highest number of people under 18 years old are sentenced for 
theft, robbery and car theft without the intention of stealing (joy riding), 
thus according to the Courts Department at the Supreme Court of the 
Russian Federation (see Table 2). 
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The Proportion of the Juveniles, Sentenced for the Most Frequent 
Offences, as to the General Number of Sentenced Juveniles (%) 

Table 2 
Type of offence 2007 2010 2011 

Theft 46 44 45 

Theft by unconcealed taking  20 20 18 

Car theft without the intention of 
stealing (joy riding) 

8 9 10 

 

Some Peculiar Features of Criminal Responsibility of Juveniles, 
According to the RF CC 

Compulsory measures of educational influence 

The juveniles who committed an offence may be sentenced to com-
pulsory measures of educational influence or punishment (Article 87, 
part 2 of the RF CC). 

The relief from criminal responsibility with the use of compulsory 
measures of educational influence is based on Article 90-91 of the CC 
(Articles 427, 431 of the CPC of the RF). Those measures are foreseen for 
the juveniles who committed minor or medium gravity offences and are 
prescribed by the court, if the court determines that the juvenile, who 
committed the offence, may correct his/her behavior without criminal 
punishment. (Minor offences are considered to be the offences, where the 
penalty sentence does not exceed three years imprisonment, and me-
dium gravity offences are the offences where the penalty sentence does 
not exceed five years imprisonment). 

Among the compulsory measures of educational influence are: 

1) warning; 

2) placement under supervision of parents or custody or specific 
state organs; 

3) assigning to make amends; 

4) restriction of free time and imposing of specific requirements to 
the behaviour (prohibition to be in some places, of some pass-time, re-
strictions of the time, passed outside after specific hour). 
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Though the measures of educational influence are at the first place 
in the text of the Law, the practice shows they are rarely used. Our con-
siderations, based on the data from the Court Department of the Su-
preme Court of the Russian Federation8, show that the part of the juve-
niles relieved from criminal responsibility based on those circumstances 
with regard to the general number of the juveniles, whose cases were 
considered by the court, was: 

in 2004 – 4.7%; in 2005 – 4.4%; in 2010 – 5.4%, in 2011 – 5.9%; in 2012 
– 6%. 

This is a very small number, but it is very optimistic to see it grow-
ing. The low level of use of such measures is related, mainly, with the 
fact, that there is no actual social and rehabilitation or other institutions 
to work with the juveniles, who were deemed to work specially with this 
category of juveniles, though the number of psychological and social and 
rehabilitation centers to work with children is growing (in the beginning 
of the 1990s there existed only a few). 

The juveniles who were convicted of an offence by the court may be 
relieved by the court from the sentence and placed into a special closed 
educational institution administered by the education authorities. Being 
placed in such types of institution is viewed as an educative measure. 
This measure may be applied to medium gravity offences and some 
heavy gravity offences, committed by the juveniles, and if there is a need 
in special pedagogical conditions for their correction (Article 92 of the RF 
CC). This norm is also very rarely applied, for example, in 2005 – 2.2 % of 
the general number of the sentenced, in 2012 – 1%). When relieving from 
the sentence, other educational measures (not related to the isolation 
from the society) may be applied for the offences of medium gravity. 

It should be noted that the juveniles often commit offences in group, 
which is under the law has the character of a grave offence, though the 
harm is not grave (for example, in case of robbery, theft, etc.). 

Types of Punishment Applied to Sentence a Juvenile 

Imprisonment 

The main type of punishment applied to the juveniles is imprison-
ment, actual or suspended. The suspended imprisonment is the main 

                                                      
8 www.cdep.ru  



Reaction to the Juvenile Offences in the Russian Federation 

 

549 

sentence for the juveniles. However over the last years we witness some 
changes in the structure of sanctions: when in 2005 nearly 80% of the 
general number of juveniles was sentenced to imprisonment (23.7 % - to 
actual imprisonment, 56.4% - to suspended imprisonment); in 2012 this 
number reached 56.5 % (among them 16% - served the sentence, 40.5 % - 
suspended imprisonment). This decrease is related to the increase of 
other sanctions, such as compulsory works, which took the second place 
in the structure of sanctions in 2012, after the suspended sentence). 

Imprisonment with regard to juveniles may be applied under some 
restrictions. 

First of all, some restrictions regarding its application, related to the 
age and the degree of gravity of the offence: imprisonment sentence may 
not be inflicted upon the juvenile, convicted of minor or medium offence, 
committed before attaining the age of 16, and to all other juveniles who 
committed minor offence for the first time (Article 88, part 6 of the RF CC). 

Secondly, upper and lower limits of the sanctions are changed: the 
sentence to a juvenile offender who committed a grievous offence, 
should not exceed ten years of imprisonment the sentence for grievous 
or extremely grievous offences is reduced by the half (Articles 88, part 6 
and 88, part 6.1. of the RF CC). 

Other sanctions: 

- penalty; 

- revocation of a right to be engaged in some activities; 

- compulsory works (community service which is performed in free 
time); 

- correctional labour, which is served at the place of main work or, 
for unemployed in special predetermined places, and a part of the salary 
of the sentenced is deducted in the benefit of the state; 

- personal restraint. 
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Punishments Applied to Juvenile Offenders9 

Table 3 
Index 2007 2010 2011 2012 

The number of convicts 84,099 47,210 39,017 33,059 

The proportion of the general 
number of convicts (%): 

    

Imprisonment  21 18 16 16 

Suspended imprisonment  54 49 47.2 40.5 

Compulsory works 8.8 14.6 16.8 19.9 

Personal restraint - 1 1.7 3 

Corrective labour 1.7 1.2 1.1 1.6 

Penalty 9 10 11 11.7 

Suspended sentence to other 
measures 

2.4 1.6 1.3 1.8 

Relief from punishment (after 
conviction) 

    

including: 

the order to be sent to a special 
closed institution / the propor-
tion of the convicts (%) 

the use of other measures of 
educational influence / the pro-
portion of the convicts. (%) 

0.5 

2.3 

0.9 

2.8 

1.1 

2.4 

1 

2.7 

 

Juvenile age as mitigating circumstance 

In accordance with Article 61, part 1, “b” of the RF CC, juvenile age 
should be taken into account as a mitigating circumstance when passing 
a sentence. 

The institute of the relief from criminal responsibility, based on rec-
onciliation of the parties 

The person, who committed minor or medium gravity offence for the first 
time, may be relieved from criminal responsibility if he/she has recon-
ciled with the victim and made amends (Article 76). This is the base to 

                                                      
9 Percent was calculated by the author on the basis of Judicial Department under 

the Supreme Court of the Russian Federation data - www.cdep.ru. 
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drop the criminal case. This rule relates to both the adult and the juve-
niles. This rule is widely used by the courts: in general 20% of the total 
number of persons, whose cases were considered, is relieved from crimi-
nal responsibility because they have reconciled with the victim. 

After the RF CC was amended in 2011, the court received the possi-
bility to change the category of the offence to the one, less heavy (Article 15, 
part 6) if there is enough mitigating circumstances and there are no ag-
gravating ones. Since the criminal charges may be dropped after the rec-
onciliation of the parties (for both juveniles and adults), as well as the 
juveniles may be ordered to undergo some educational influence meas-
ures, and it all depends on the category of the offence, this rule broadens sub-
stantially the possibilities of relieving the offender from criminal respon-
sibility. 

Irrespective of the gravity of the offence, making amends of the 
wrong done by the offence serves as a mitigating circumstance when 
passing a sentence (Article 61, part 1, item “k” of the RF CC). Thus, if the 
charges are not to be dropped, reconciliation of the parties and making 
amends have positive legal consequences for the accused person. 

The Peculiarities of the Procedure of Criminal Cases in Relation to 
the Minors (Criminal Procedure Court (CPC) of the RF) 

In criminal procedure in relation to the juvenile the trial counsel and 
parents / lawful representatives presence is obligatory. 

The extending of the fact in issue (Article 421) During the investiga-
tion and judicial examination, apart from other circumstances, the age of 
juveniles, the level of their mental development, the conditions of life 
and education, other distinctive features of personality and the influence 
of older people on them are taken into consideration. 

The issues considered while rendering the final decision on the case 

While rendering the decision the court shall deal with the matter of 
possibility of applying compulsory measures of educational influence 
and other standards of relief from criminal responsibility (including the 
settlement with the injured party in non-grave and middle gravity 
cases). While bringing in the verdict of guilty the court should deal with 
the matter of possibility of relief of the juvenile from responsibility in the 
cases provided for in the Article 92 of the RF CC or conditional sentence, 
or non-imprisonment sentence (Article 430, part 1 of the RF CPC) The 
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Supreme Court points out that the imprisonment sentence in relation to 
juveniles should be rendered only when it is decided that his or her correc-
tion without confinement is impossible, with obligatory adduction of the motives 
of the decision10. 

The issues considered while rendering the decision on the imposing 
of a pre-trial restraint 

Taking into custody of the juvenile suspect or convict as a measure 
of pre-trial restraint can be imposed only when he or she is suspected of 
a grave or the gravest crime. In exceptional circumstances this pre-trial 
restraint can be imposed in relation to the juvenile suspect or convict 
after committing a medium gravity crime (Article 108, part 2 of the RF 
CPC). While dealing with the matter of imposing the pre-trial restrain in 
relation to the juvenile the suspected must be given an opportunity of 
passing him or her to the supervision of parents, guardians, curators or 
other persons who earned confidence or administrative officers of spe-
cialized juvenile institutions (Article 105; 423 of the RF CPC). 

The peculiarities of examination While examination of the juvenile 
suspect, the accused and the defendant under the age of 16 or the juve-
nile who have reached this age but suffer mental disorders or mentally-
retarded juveniles a pedagogue or psychologist must present (Article. 
425, part 3 and 6 of the RF CPC). 

Reaction to Socially Dangerous Acts of Juveniles under the Age 
of Criminal Responsibility 

If the juvenile has committed the act against the Criminal Law (So-
cially Dangerous Act – SDA), but has not attained years of responsibility, 
the criminal proceedings are not initiated. These children are delivered 
to the bodies of internal affairs. The proportion of this category of chil-
dren in the total number of juveniles delivered to the Police for commit-
ting offences is shown in the table 4. 

                                                      
10 Item 17 of the decision of the Plenum of the Supreme Court of the RF No.1, Feb-

ruary, 1st, 2011. “On Court Practice of Administration of Legislation Regulating 
the Peculiarities of the Criminal Responsibility and Punishment of Juveniles» 
//http://www.vsrf.ru 
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The Number of Juveniles, Delivered to the Police for Committing 
SDA 

(According to the Data of MVD [the Ministry of Internal Affairs 
of RF])11 

Table 4 
Index 1995 2000 2005 2009 

The number of 
Juveniles 

Total 
number 

Pro-
por-
tion 

(%) 

Total 
num-
ber 

Propor-
tion 

(%) 

Total 
num-
ber 

Pro-
por-
tion 

(%) 

Total 
num-
ber 

Pro-
por-
tion 

(%) 

Whole number 
of juveniles 
delivered to the 
bodies of inter-
nal affairs for 
committing an 
offence  

1,032.2 100 1,175.3 100 1,120.3 100 775.4 100 

Including juve-
niles under the 
age of criminal 
responsibility 

85.4 8.3 81.1 6.9 48.2 4.3 30.1 3.9 

 

The behavior of these children becomes the matter in dispute in the 
Commission of Juvenile Affairs and Defense of their Rights (hereafter 
KDN&ZP). After considering the results the judgment about the use of 
educational measures is passed, in particular, about the juvenile court 
referral for considering the matter of receiving the juvenile into closed 
educational institutions. 

In execution of the judge’s ruling (according to the materials prepared 
by KDN&ZP and other authorities) juveniles committed socially danger-
ous acts older than 11 years can be received into special educational in-
stitutions of enclosed type (Articles 15, parts 4 and 5, and 26-30 of Fed-
eral Law “On the foundations of the system for the prevention of ne-
glect and violation against minors”). Judicial examination of these cases 
is governed by the same Law. 
                                                      
11 The data are taken from The Youth of Russia, 2010. Statistics Digest / UNISEF, 

Rosstat. Мoscow., 2010. http://www.unicef.ru/upload/iblock/e5e/e5e1b08c8194bfa 
d4c10269c1beac02e.pdf 
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In execution of the decision of KDN&ZP, findings by a psychologi-
cal and pedagogic commission and with the consent of lawful represen-
tatives the minors at the age from 8 to 18 can be received into special 
educational institutions of open type. If the minor has turned 14, his con-
sent is needed, will still be required the consent of parents or lawful rep-
resentatives (item1, part 2, Article 15 of the Law “On the foundations of 
the system for the prevention of neglect and violation against minors”). 

If the minor is not received into special institutions he or she under-
goes individual preventive work, and this is the set of educational meas-
ures and rendering of necessary assistance. For that the minor and his 
family are registered. Causes of the family’s ill-being are ascertained and 
the program of social support is developed. Its realization is fulfilled by 
the professionals of special establishments (social support centers) of 
KDN&ZP, and the commission controls its accomplishment. These pro-
grams can contain measures to render psychological, legal and material 
assistance, rest and leisure services, educational assistance, etc. 

Administrative offences – disorderly conduct, petty thefts, drink-
ing, traffic infractions, etc. Administrative responsibility is imposed at 
the age of 16, the cases of minors are considered in KDN&ZP. 

Juvenile Institutions 

Educational colonies 

The minor convicts serve a sentence apart from adults in educational 
colonies (EC). These bodies belong to the prison department, Federal Ser-
vice for Execution of Sentences (FSIN). In Russia there are 46 educational 
colonies (3 of them are for girls). 

The execution of punishment is regulated by Penal Code of the RF 
where there is Chapter 17 “The peculiarities of execution of punishment 
with the deprivation of liberty in educational colonies”. There are not 
any specific indications of keeping children at the places of deprivation 
of freedom. 

The juveniles who are under such a measure of restraint as imprison-
ment are kept in detention facilities (SIZO) apart from the adults in small 
cells suitable for 4-6 people. On January, 1st, 2012 within the Federal Service 
for Execution of Sentences there were 230 detention facilities (SIZO), where 
1,848 juvenile suspects and accused of a crime were kept; 46 educational 
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colonies where 2,792 convicted juveniles served their sentences; 2,459 penal 
execution inspectorates, where 13,839 juveniles sentenced to punishments 
without deprivation of freedom were registered in12. 

Table 5 shows that the number of convicts in educational colonies is 
2,808 people. As a comparison, in 1995 there were 20,800 people there 
(i.e. almost 10 times as much). It is clear that such a decrease is connected 
not only with decline in juvenile criminality but it also became the result 
of the change in criminal policy towards the juveniles. 

 

Statistical Data about Juveniles Serving Their Sentences in 
Educational Colonies оf Federal Service for Execution of Sentences of 

RF (FSIN)13 

Table 5 
Index 2007 2008 2009 2010  2011  

The number of convicts 10,750 8,550 5,970 4,053 2,808 

At the age from the age of 14 to 15 years included 801 563 302 225 159 

 

 
from the age of 16 to 17 years included 

7,302 6,479 4,689 3,088 2,087 

 from the age of 18 to 19 years included 2,441 1,405 977 740 565 

Serving a sentence first time 10,108 8,159 5,703 3,858 2,681 

Did not work and study before committing the crime  3,927 2,470 1,499 844 493 

Were registered in the bodies of juvenile affairs  5,086 4,055 2,986 2,268 1,785 

The number of convicted who were ill before being sen-
tenced  

5,611 5,511 4,315 2,935 2,076 

Among them: With mental disorders 3,298 2,947 2,342 1,726 1,350 

 

In 2011 the proportion of juveniles serving the punishment in educa-
tional colonies comprised: 

theft – 19.6 % (2010 г. – 21 %); 

theft by unconcealed taking or by taking openly – 19.8 % (In 2010 – 
19.4 %); 

                                                      
12 From the State Report on Children and Family… 2011) // http://komitet2-

6.km.duma.gov.ru/site.xp/050049124053056055.html 
13 ibid. 



Liudmila Karnozova 556 

robbery– 14.1 % (In 2010 – 15,9 %); 

murder – 9.1 % (In 2010 – 7.8 %); 

intended extreme bodily harm – 11.6 % (In 2010 – 11.7 %); 

rape – 8.5 % (In 2010. – 6.5 %), 

other crimes – 17.3% (In 2010 – 17.7%). 

In educational colonies strict, general, open conditions and condi-
tion of exemptions for serving the sentences are established. As a means 
of stimulation, juvenile convicts are given a right to visit sporting events, 
cultural and entertainment events outside the territory of the educational 
colony under guidance of the colony’s employees. Besides, they have a 
right to go outside the territory under guidance of parents, foster parents 
or close relatives. 

In educational colonies juveniles get education: there are schools, 
vocational schools and job training workshops. With EC the boards of 
guardians are affiliated consisting of representatives of enterprises and 
agencies, business communities, parent committees, organizations and 
public associations rendering assistance. 

I would like to add that one of a big problem of EC is the fulfillment 
of the following international recommendation: “the preparation of the 
juvenile deprived of freedom for getting this freedom should start on the 
first day of serving a sentence”14. As it is known, the better a person 
adapts to the conditions of deprivation of freedom, where everything is 
decided for you, the harder he/she gets involved into the lifestyle of the 
normal society. The absence of integrated system of work with young 
offenders results in the fact that neither commissions of juvenile affairs 
nor families are prepared to meet them. There aren’t educational colonies 
in all regions. That’s why the deprivation of freedom turns out to be-
come a double punishment for the juvenile. The correctional facilities are 
far from home, very long distances sometimes become considerable ob-
stacles for visiting children by relatives and close ones and destroy fam-
ily links, which are often not too strong. There are public organizations 
(NGO) in Russia that try to close this gap taking upon themselves the 

                                                      
14 Recommendations R (2003) 20 of the Committee of Ministers of the Council of 

Europe About New Methods of Work with the Juvenile Delinquency and the Role 
of the Juvenile Justice. Item. 19. 
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work on social guidance of the juveniles during the their preparation for 
freedom (for example, Moscow Center for Prison Reform15) and different 
regional organizations. Nevertheless the contact of these organizations 
with colonies is rather problematic because colonies belong to the prison 
department which is quite out of reach of the society. The future of the 
juvenile after he has got the freedom in many aspects is determined by 
authorities of regions where he or she returns. This future depends on 
the priority of the matter of post-penitentiary guidance of juveniles who 
have served a sentence in the places of deprivation of freedom. 

Specialized Educational Institutions of Closed Type 

As it has already been mentioned above, receiving into specialized 
educational establishments of closed type (under court decision) can be 
applied as an educational measure. These institutions are subjected to 
the Ministry of Education. 

Two types of institutions belong to them: special vocational schools 
and special comprehensive schools (there are institutions only for boys 
and only for girls but there are schools both for girls and for boys). In 
recent years the number of decisions about placing the juveniles into 
these institutions decreases, and the number of these institutions de-
creases too. These institutions receive the juveniles committed the crimes 
who reached the age of criminal responsibility, need special pedagogic 
approach and released from penalty, and the juveniles who committed 
SDA but have not reached the age of criminal discretion. 

There are few institutions like these and in reality the judges do not 
have an opportunity to impose such a measure. Besides, in contrast to 
EC, there are many restrictions of medical nature for receiving children 
into these institutions. 

The number of children under the age of 14 in these institutions was: 

In 2011 – 1,067 (40.9% of all pupils of closed institutions) 

In 2010 – 1,014 people (34.4%), 

In 2009 – 1,551 people (45%). 

In recent years there has been a tendency of the growing number of 
children with mental disorders among juveniles placed into these institu-

                                                      
15 http://www.prison.org 
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tions, which includes children with mental retardation, mental sub-
normality, children with alcohol, drug and toxic substances addiction. 
Because of absence of special (correctional) educational establishments of 
closed type, which are supposed to provide secure treatment and reha-
bilitation of these children and juveniles, they are educated in specialized 
educational establishments of closed type that are not correctional. 

Specialized educational establishments of closed type are situated 
in18 territorial entities of the Russian Federation. 

Temporary juvenile detention centers (TJDC) are structural subdi-
vision of MVD of RF, which are intended for receiving and temporary 
detention of the juveniles, performance of individual preventive work 
and their further treatment. The juveniles are sent here under the court 
decision after they have committed delinquencies, when their identity is 
not established, there is no place of residence, and when it is necessary to 
protect their life and health. Children cannot be kept in these establish-
ments for more than 45 days. 

The primary objectives of TJDC are: 

1. The support of the round-a-clock receiving and temporary deten-
tion of juvenile offenders in order to protect their life, health and preven-
tion of further violation. 

2. The performance of individual preventive work with the juveniles 
who were received, detection of persons who committed crimes or so-
cially dangerous acts, and establishment of facts, causes and conditions, 
contributed to their commitment, and information distribution to the 
proper authorities and establishments. 

3. The delivering of the juveniles into the specialized educational es-
tablishments of closed type and the fulfillment of other measures of the 
juvenile treatment within their competence.  

Innovations in Introduction of the Elements of Juvenile Justice 
in Russia 

The Initiation of Experimentation 

The current legislation of the RF contains many provisions satisfy-
ing international standards of juvenile justice. The gap between judicial 
regulations and actual practice has become one of the factors of experi-
mentation in juvenile justice. 
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In the middle of the 1990s of the 20th century there started a quite in-
tensive movement of civil and legal communities for juvenile justice. Some 
suitable bill drafts were proposed but judicial process was too long and 
slow. Moreover, there were not any clear models, which were worth in-
troducing in the law. On the other hand, the applicable legislation had 
already given the opportunity to realize international standards, though 
under certain condition, – after having changed general attitudes and in-
terpretation of laws, because the aims of the juvenile justice are fundamen-
tally different from the criminal justice. Russian criminal law and law of 
criminal procedure set the room for the performance of special activity con-
cerning the juvenile offender. This activity presupposes the revelation of 
the minor’s conditions of life and education and diagnosis of his or her 
capabilities, when the measures of educational influence or the suspended 
sentence are much more efficient than vindicatory sanctions. Besides, it 
presupposes making recommendations about sanctions keeping in mind 
the minor’s personality, his/her family surroundings and so on. But the 
law (CPC) did not provide (and still does not) for a special party to a pro-
ceeding for fulfilling this work. The new interpretation needs organizing 
the activities, which could implement these provisions of law in practice. 

The principles of the juvenile justice have been developed for more 
than a century, and they are realized in different countries with close 
cooperation of the juvenile justice structures with social rehabilitation 
organizations and institutions, which provide opportunities for non-
vindicatory reaction on juvenile delinquency. The absence of rehabilita-
tive forms of work with juvenile delinquents determined that direction 
where it was supposed to develop new approaches and technologies. 

The first pilot projects were developed with the assistance of 
UNISEF, United Nations Development Program (UNDP), Mennonite 
Central Committee, Penal Reform International (PRI) and others in Mos-
cow, Saint-Petersburg, Rostov-on-Don and Saratov. In the period from 
1998 to 2003 several pilot projects were set up, which influenced all fol-
low-up activity on the experimental development of the juvenile justice 
elements. The intensive learning of judges was in the process and new 
for our country professionals, social workers for the work with juvenile 
delinquents were trained. 

The main innovative steps in those experiments were the specializa-
tion of judges and the appearance of the social worker near the judge and 
this worker symbolized the turn to the juvenile justice. The social 



Liudmila Karnozova 560 

worker’s mission is to collect the information for the court about the mi-
nor’s personality and his social situation, to fulfill the identification of 
problems and factors that created conditions for committing the crime, 
develop the measures for his/her re-socialization and provide assistance. 
Besides, the social worker gets in touch with different institutions that 
can help to solve the minor’s problems. 

Later on the models of work created in the frames of pilot projects 
were consolidated and they continue working. 

The Restorative Approach 

The ideas of social rehabilitation and protection that are present in 
the projects of creating the elements of juvenile justice are very important 
considering that they embody the recognition of the value of any child, 
remove indifferent attitude to children’s disasters (even though they 
became delinquents). These ideas are oriented to the reliance on the 
causes and conditions promoting the commitment of criminal actions, 
which are encountered by law-enforcement agencies and the court. And 
when de-socialization and the crime are caused by the appearance of 
problems and hardships – dwelling, daily routine, family – it is impossi-
ble to do without social protection and aid. 

It should be noted with the above said that according to the same 
statistics there exists the other part of the massive of the juvenile delin-
quents who study or work and to a greater or lesser degree have toler-
able material conditions of living and family. And in this case the causes 
of criminal behavior are dysfunctions of social institution (school, family, 
leisure activities, etc.), moral and personal immaturity of the minors 
rather than extreme need and social orphanage. And here it is necessary 
to turn to other non-punitive ideas and approaches providing the posi-
tive socialization and prevention of future crimes. 

This is so much important considering that by the 70s of the 20th cen-
tury the approach to the offender, traditional for juvenile justice’s philoso-
phy, had revealed the number of substantial defects and now it is criti-
cized all over the world16. The classical model of the juvenile justice, where 

                                                      
16 Bazemore Gordon (1996). Three Paradigms for Juvenile Justice In: B. Galaway and J. 

Hudson (eds.), Restorative Justice: International Perspectives. Monsey, NY: 
Criminal Justice Press, pp. 37-68. 
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the crime is considered as a symptom of ill-being and the minors who 
have committed it as a bearer of problems needed the services for their 
salvation, has become vulnerable. This model remains indifferent to the 
fact of bringing the mischief to the society and to other person; the idea of 
responsibility remained out of its frames. Next step in the development of 
ideas and practices of juvenile justice was taken by the conception of re-
storative justice17. Its core is in the finding such a response to a crime, 
which combines the idea of responsibility of offenders with non-punitive approach 
and regards the expiation of guilt along with victim’s emotional recovery 
and compensation for material damage as the matter of primary impor-
tance. In the obligation of the offender to effect the restitution to the victim 
there is the core of “non-punitive responsibility”. This way of the settle-
ment of a conflict is named the program of reconciliation of the victim and the 
offender (Victim-Offender Mediation – VOM) that is held with the assistance 
of specially trained mediator and if only agreed by the parties. 

The programs of restorative justice have been available for more 
than 30 years. The advancement of new practice brought to light the ne-
cessity of supranational regulation, for which reason the Recommenda-
tion № R (99) 19 adopted by the Committee of Ministers of the Council 
of Europe, September, 15th, 1999 (concerning Mediation in Penal Mat-
ters), appeared. In Russia the realization of the restorative approach in 
juvenile justice started in 1997 by the Public Center for Legal and Judicial 
Reform18. 

The work on practical development of juvenile justice program car-
rying out, on theoretical justification and methodological support of in-
cluding the mediation into Russian criminal procedure in 1998 resulted 
in the institution of the first Russian testing site where they started to 
include VOM into the juvenile justice. The testing site on the basis of 
Cheryomushkinsky District Court (Moscow) has become a prototype for 
formation of Russian model of restorative juvenile justice – the use of pro-
grams of juvenile justice in response to juvenile delinquency19. In 1998 

                                                      
17 Zehr Howard. (1990). Changing Lenses. A new focus for crime and justice. Herald 

Press. 
18 www.sprc.ru  
19 Karnozova L.М. The including of the programs of restorative juvenile justice into 

the Court Activity. Textbook of methodics. М.: LLC “Informpoligraf”, 2009. - 
http://ilpp.ru/page_pid_706_docs_110_abc_9_lang_1.aspx  
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the Public Center for Legal and Judicial Reform and the foundation “No 
to Alcoholism and Drug Addiction” (NAN), non-governmental organi-
zation, which from the very beginning of its existence concentrated its 
activities on the development of juvenile justice in Russia, became the 
partners in the programme of cooperation with this court. Then (at the 
end of 2004) the special subdivision for juvenile delinquency prevention 
was founded for purposes of systematic realization and development of 
the model. It works through present on state-subsidized basis in the Cen-
ter of social and psychological adaptation of the minors “Perekryostok” 
of Moscow City University of Psychology and Education. 

In a number of regions of Russia the initiative groups have been 
established which dealt with organization and holding the programs of 
restorative justice. In 2009 the All-Russian Association of Restorative 
Mediation was founded that adopted and developed the Standards 
serving as a guidance and a source of information for mediators, man-
agers and specialists of the reconciliation service and the regulatory 
agencies of different departments interested in the use of mediation20. 
The Association includes the representatives of more than 15 regions of 
the RF. At two last international conferences of The European Forum 
for Restorative Justice21 (Bilbao, 2010, and Helsinki, 2012) the All-
Russian Association organized sections dedicated to restorative justice 
in Russia22. 

Let’s pay attention that in Russian legislation there no standards in-
dicating either the use of the mediation in the criminal procedure (though, 
as it was mentioned above, there are standards of favorable legal conse-
quences of reconciliation between an offender and a victim), or the activ-
ity of the social worker directed to the juvenile delinquents. Neverthe-
                                                      
20 Standards of Restorative Mediation. Developed and adopted by еhe Russian 

Association of Restorative Mediation. 17 March 2009 // http://sprc.ru/wp-
content/uploads/2012/08/Standards-of-Restorative-Mediation.pdf (in English). 
Also refer to: Maksudov R.R. The programs of restorative settlement to conflicts 
and criminal situations: From unique methods to healing social tissues. - М.: 
МОО Center for Legal and Judicial Reform, 2012.- http://sprc.ru/wp-
content/uploads/2012/08/Programmes-end-end.indd_.pdf  

21 http://euforumrj.org 
22 Refer to: Restorative Justice in Russia. Moscow, Public Center for Legal and Judi-

cial Reform, 2012 // http://sprc.ru/wp-content/uploads/2012/08/Restorative-
justice-in-Russia.pdf (in English) 
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less, a number of legal institutes allow building in the “juvenile tech-
nologies” into the work with juvenile delinquents23. 

The formation of new practice started with the case referral to the 
mediation at a trial stage, though naturally it is about right to begin the 
work with the juvenile delinquent at the stage of pre-trial investigation 
that lasts for several months. But in Russia there are no special criminal 
investigators. The crime disclosure committed by the minors and the 
ways of work with them fit in the common scheme. But the courts of 
after-reform Russia showed their independence in the issues of the atti-
tude to the juvenile delinquency and became more open for the oppor-
tunities of realization of new approaches. 

Nowadays VOMs operate in a number of Russian regions. The me-
diation is realized by the territorial reconciliation services. “Service” is, 
in a determinate sense, a designation for subdivisions or appointed spe-
cialists who fulfill these functions and work in the structure of institution 
of different departments: the system of education (for example, social 
and pedagogic or rehabilitation centers), social protection, committees 
for youth affairs or KDN&ZP. Specific organizational models of the use 
of VOM in the work with juvenile delinquents differ from each other 
because the formation of testing sites in various territories was made in 
different conditions. 

In recent years within several territories the beginning of work with 
the minors committed crimes is shifted to the pre-trial stage. Besides, 
some commissions of juvenile affairs (KDN&ZP) have begun using VOM 
in the work with juvenile delinquents who have not reached the age of 
criminal responsibility. Both children and adults can be victims. 

The programs of restorative justice are getting not only the forms of 
response to the committed offences but are used for the prevention of the 
juvenile delinquencies. Since 2002 within the frame of the movement for 
the restorative justice in Russia the practice of school reconciliation ser-
vices24 has been formed, where the mediation of school conflicts is per-
                                                      
23 Karnozova L.М. Mediation in Penal Matters in Russian System of Law. M., 2013. - 

http://sprc.ru/ 
24 Konovalov A.U. School Reconciliation Services and Reconciliation Culture of 

Relationship: Practical Guide/edited by L.M. Karnozova. – M.: MOO Center for 
Legal and Judicial Reform, 2012. - http://sprc.ru/wp-content/uploads/2012/08/ 
Konovalov.indd_.pdf  
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formed, and the mediators are children who are directed by an adult 
curator. 

The analysis of programs used in the school reconciliation services 
shows that some conflicts settled in these services, as a matter of princi-
ple, had criminal law prospective (thefts, fight with infliction of severe 
bodily injury, theft by unconcealed taking or by taking openly) but were 
settled with the help of mediation. Finally, all participants came to satis-
fying results and the parents of victims did not appeal to the police. 
These actions often are the consequences of children’s “pranks”, foolish-
ness, poor legal culture, but not of “criminal depravity”. No doubt, they 
demand the response but the criminal prosecution in many cases is an 
excessive response, even if the minor has reached the age of criminal 
responsibility. As it was mentioned by school directors, teachers, school 
psychologists, who know reconciliation programs from within, their 
educational effect a great deal excels the performance of punitive prac-
tices when the convict is forced to defend himself, and his/her parents 
spend a lot of money for setting up a legal defense. But not everybody 
shares the enthusiasm about reconciliation procedures at schools. The 
activity of school reconciliation services is strongly criticized by those 
ones who are oriented on the “fighting” the juvenile delinquency, as far 
as the practice of reconciliation serves as a “concealment of crimes”. 

In recent years the Public Center for Legal and Judicial Reform col-
lects the data about the programs of the restorative justice within the 
territories that are in the area of All-Russia Association of the Restorative 
Mediation25. The data are collected on a stand-alone basis in the territo-
rial and school reconciliation services (for example, summary data for 
2011 are presented in Table 6). The programs of reconciliation on crimi-
nal and socially dangerous acts of the minors are held only by territorial 
services. 

                                                      
25 Monitoring data. Refer to.: Bulletin on the restorative justice. Issue 7. М., 2010. P. 

101-103; Issue 8. М., 2011. P. 133-139; Issue 9. М., 2012. С. 108-119; Issue 10. P. 136-
152. // www.sprc.ru  



Reaction to the Juvenile Offences in the Russian Federation 

 

565 

The Programs of the Restorative Mediation with the Participation of 
the Minors (2011) 

Table 6 
Summary data The territorial reconciliation 

services  
The school reconciliation 
services 

Number of territories  8  15 

Number of services within the 
territories 

61 615 

Number of started programs  1,276 2,416 

Number of finished programs 858 (67%) 2,221 (92%) 

Number of participants* 3,000 (approximate datum) 4,510 

 

In this table among the participants of the program (*) there are of-
fenders, victims, parents, teachers and others. 

As concerns the territorial reconciliation services, there the media-
tions are held in wider spectrum of conflicts with the participation of 
children, in particular, the family or complicated school conflicts. Ac-
cording to the monitoring data for 2011 where in the total number of 
programs held by the territorial services, namely the mediation on of-
fences (VOM) was emphasized, the number of started programs of this 
category is 1049, and the number of finished programs is 648, which is 
62% of started programs. The main cause of such a difference is the 
abandonment of the victim of participation in the program; in compari-
son to international data, where the low percentage of victims’ participa-
tion is documented, this is not too bad. 

On the whole, somewhat of expansion of practice of the restorative 
justice is happening but it is early to tell about the stability of this proc-
ess. The comparison data of the monitoring through last four years 
shows contradictory tendencies: compared to previous years within 
some territories the number of programs grows but at some places the 
programs are wound down. The latter is explained by the absence of the 
forms of the institutional fixation of this practice. When the particular 
administrators leave the program, and when there aren’t any clear ad-
ministrative and legal standards of fixation, the use of the restorative 
programs is finished. Besides, in recent years serious reorganizations of 
the sphere of education and social protection are happening and while 
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the reorganization it is always difficult to prove from the economical point 
of view the importance of activities of these services. But on the other 
hand, the reconciliation programs on juvenile delinquencies are prac-
ticed in other regions that are not in the system of information collection 
of the Association of the Restorative Mediation. 

Nowadays the conditions for more intensive development of the re-
storative approach to the work with the minors have appeared. That 
became possible thanks to the fact that corresponding items were in-
cluded in the National Strategy of the Actions on Behalf of Children for 
the period of 2012-2017, adopted by the Russian Federation Presidential 
Degree, June, 1st, 2012. In this document the restorative approach is consid-
ered to be of higher priority in the work with the juvenile delinquencies in 
the frames of development of children-friendly justice, and in the sphere 
of responses to school conflicts. But we can see the hardships in the fact 
that the Strategy by itself should not be considered as founded on any 
single approach, and the planned direction of works can appear to be in 
contradiction with each other. One more risk lies in the fact that the is-
sued directives about foundation of reconciliation services can result in 
formalization and emasculation of axiological and conceptual basis of 
the approach. Anyway the new opportunities at the same time become a 
challenge for Russian community of restorative practices. 

Politics and “Linguistics” 

In this part we are going to touch upon a question of terminology 
that was mentioned in the beginning point of this paper. 

In 2000s in Russia the opportunity of adoption of the Law about ju-
venile justice was actively discussed (the bill drafts have been introduced 
to the Parliament). Many arguments against the development of 
autonomous system of juvenile justice have been found, and the Law has 
not been adopted. That’s why the legalists give reasons for impossibility 
of the use of the term “juvenile justice” as long as there is no this word 
combination in Russian legislation. 

But there is one more circumstance which prevents from the use of 
this term. When we speak about the importance of participation of the civil 
society in solution of questions of social life, we should not indulge in illu-
sions as if there is any basic axiological consensus. Thus, in the last few 
years in Russia the movement “against juvenile justice” started. These peo-
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ple are the definite part of parental society and some authoritative repre-
sentatives of the church. The movement is based on the protest against the 
state’s intrusion into family’s life and taking children out of families. This 
system of intrusion and taking out (represented by the child protective 
services and acts without any “juvenile justice”) IS named “juvenile justice”. 
The movement gains momentum, strengthens ideologically, “warms up” 
with the information about taking children out of Russian families abroad 
and gained widespread public and political resonance. 

At last the term “juvenile justice” gained the negative connotation. Un-
der the pressure of this movement within some territories the authorities 
blocked the initiatives directed to the introduction the elements of juvenile 
justice into the practice of work with young offenders who were mentioned 
above. The essential of this work is not the same that is under the pressure 
of public opinion but in practice the word became the target of criticism. 

The term-substitute “juvenile technologies” has recently appeared. 
Today this term is used in order not to mention “juvenile justice” but, 
nevertheless, to name things that are done in the process of the formation 
of new ways of children-offenders treatment. Thus, nowadays the work 
with the minors and with their families is named “juvenile technolo-
gies”, but in many other countries these activities connected with minors 
who abuse law are performed in the system of juvenile justice. To be 
exact the new term denotes Russian beginnings in this sphere, and now 
the law about “juvenile justice” is out of the order of business. 

The Conclusions and an Guardedly Optimist Look in the Future 

Nowadays there are too many hardships in this sphere but the evi-
dent progress is traced in recovery of children’s justice to the extent con-
cerning the response to juvenile delinquencies. Although proceedings on 
these cases are the integral parts of general criminal justice their goals are 
shifted more and more towards the educational and re-socializing justice. In 
2010, according to the information collected by special working party 
Judicial Council of the RF, juvenile technologies in the sphere of justice 
on the cases of crimes committed by minors were applied in the courts of 
52 entities of the Russian Federation26. Nowadays this field is expanding 
and other territories are joining this process. 

These changes are shown in the statistics of judicial decisions. 

                                                      
26 http://www.vsrf.ru  
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The comparison of punitive and non-punitive measures27 

Table 7 
Index 2010 2011 2012 

The number of minors whose cases are considered by the 
courts (persons)  

73,605 64,309 57,182 

Of which:    

Convicted (%) 64% 60.7 % 57.8% 

Dismissed a criminal case (with conciliation, with the use of 
educational measures, etc.) (%) 

34% 37.7% 40.5% 

Including 

compulsory educational measures (proportion of all the juve-
niles whose cases were tried at the court - %)  

 5.4 % 5.9% 6% 

 

As Table 7 shows in recent years the criminal policy in regard to the 
minors has a tendency to decrease the punitive sanctions: 40% of minors 
who committed an offence are dismissed and the punishments in more 
than 80% of cases are not connected with depriving of freedom (refer to 
Table 3). The problem is associated with insufficiency of educational meas-
ures, which includes the closed institutions. I.e. nowadays the readiness 
of the judicial system to form new justice can be fixed (our direct discus-
sions with judges prove that) but the humanitarian and pedagogic seg-
ment is not sufficiently prepared. As a matter of fact, juvenile justice is 
not only a legal institute. Its legal form presupposes the developed hu-
manitarian content filling this form. Moreover, it presupposes the condi-
tions of realization ensuring practices of re-socialization, although these 
conditions are very much different in the regions. For example, although 
in a whole the increase of the use of such punishment as compulsory 
works (community services) (very useful from the educational point of 
view), in Moscow (and in many other places) there is no infrastructure 
for its actual use. Sometimes such a punishment as “suspended correc-
tive labour” is imposed, which is witty as a judicial salvation of the task, 
but senseless from the educational point of view. And the measure, 
which is used the most frequently, conditional sentence, in most cases is 
not accompanied with educational sanctions because there is no proba-

                                                      
27 The calculations are done on the basis of the statistics of the Justice Department of 

the Supreme Court of the RF about judicial decisions by reference to the minors.  
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tion service. Thus, the criticism and prognosis are right, and the absence 
of mechanisms of responsibility for violation of law will lead to the 
growth of juvenile delinquency. The fact is that a number of second of-
fences increase, and this makes some “fighters with criminality” ask to 
lower the age of criminal discretion to 12 years. This is attempted instead 
of intensification of pedagogic efforts and organizational development 
for a wider use of educational and re-socialization measures. 

The official fixation of the tendencies of improvement of children 
justice was in the Decision of the Plenum of the Supreme Court of the RF 
No.1, October, 1st, 2011 “On Court Practice of Administration of Legisla-
tion Regulating the Peculiarities of the Criminal Responsibility and Pun-
ishment of Juveniles”28. Here the experience of the courts in formation of 
models of the use of new “juvenile technologies” was summarized and 
legitimized. In order to indicate the basic substantive aspects of devel-
opments of the court activities committed to writing in this Decision they 
can be draw up as follows: 

- specialization of judges; 

- minimization of the punitive approach; 

- attachment to justice educational and re-socialization functions; 

- the use of new approaches to responses to the crimes committed by 
the minors, cooperation of courts with new circles of professionals 
(teachers, psychologists, mediators) and organizations. 

All the rest is the explanation of these provisions. 

Among substantive aspects two directions in the formation of the 
models of juvenile justice can be separated – the model of rehabilitation 
and restorative model. In the first type (Rostov oblast is the leader) the 
emphasis is added to the activity of the social worker (or the judge assis-
tant charged with this functions) and to the cooperation with different 
agencies providing re-socialization of the juvenile delinquent29. In this 
case, the work on management of VOM as the most important element of 
juvenile justice is not emphasized. The use of this model presupposes 
that even if the meetings of the victim and the delinquent take place, this 
work remains facultative in many aspects. 

                                                      
28 http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=7732  
29 Refer to Rostov Regional Court web-site http://www.rostoblsud.ru/to_3524582 
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The model of the second type, the restorative juvenile justice, is ori-
ented to the development of the cluster of programs of the restorative 
justice, social work and programs of rehabilitation. Nowadays Russia 
has a region, which completely switched on the use of the restorative 
programs in the work with the minors: both with delinquents and a 
wider category of children who are in a difficult life situation, - this is 
Perm Territory (Perm Krai)30. 

The ideologists of juvenile justice identify it as a specialized juvenile 
court. However, (formal) creating of these courts is not a single method 
of the institutionalization of this sphere. And in the international rec-
ommendations the juvenile justice is understood not only as a court sys-
tem but much wider system, which takes into consideration the context 
of the family, school, place of residence and contacts with equals in age 
where the crimes are committed (part II; item 2; Recommendations 
(2003) 20 of the Committee of Ministers of the Council of Europe to the 
member concerning the new methods of work with the juvenile delin-
quency and the role of the juvenile justice). 

In Russia a big massive of specifications and guidelines has been 
collected which is related to dealing with the minors and scattered in 
different laws and other regulations. The agencies and institutions work 
discretely out of a single system and approach. The codification of speci-
fications and guidelines corresponding to international standards and 
the development of basic organizational conditions for their realization 
can become the most important step to the creation of the child-friendly 
justice, and wider harmonic system of adequate responses and preven-
tion of juvenile delinquencies. 

                                                      
30 Refer to Perm Territory Court web-site http://oblsud.perm.sudrf.ru/modules. 

php?name=docum_sud&rid=23  
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Çocuk adaleti sisteminin amacının sadece küçükler için adalet ol-
madığını, bunun yanı sıra yasaları ihlal eden çocukların (suça sürükle-
nen çocukların3) topluma yeniden kazandırılması amacını taşıyan özel 
bir sistemdir. Bu sistemden maksat, odak noktasının cezalandırma ol-

                                                      
1 Raporumuz için Aile ve Çocuk Durumu ile ilgili devlet raporundan yarar-

lanılarak hazırlanmıştır (Rusya Federasyonu İş ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 
2011) // http://komitet2-6.km.duma.gov.ru/site.xp/050049124053056055.html; the 
Concept of the State Family Policy of the Russian Federation before 2025 (Social 
Project) in 3 Parts: // Originated by Mizulina E.B. And others/PART 1. M., 2013 // 
http://komitet2-6.km.duma.gov.ru/site.xp/050049124053056052.html; The Youth 
in Russia. 2010: Statistics digest / UNISEF, Rosstat. М.: Publishing House Statis-
tics of Russia, 2010 - http://www.unicef.ru/upload/iblock/e5e/e5e1b08c8194bfad4c 
10269c1beac02e.pdf); The Children in Russia. 2009: Statistics digest / UNISEF, 
Rosstat. М.: Publishing House Statistics of Russia, 2009. - http://www.gks.ru/ 
doc_2009/deti09_rus.pdf; statistic data from official web-Pages of the Interior 
Ministry of the Russian Federation - http://mvd.ru/presscenter/statistics/reports/1/ 
and of the Court Department at the Supreme Court of the Russian Federation – 
www.cdep.ru.  
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2 Rusya Bilimler Akademisi, Devlet ve Hukuk Enstitüsü, Adalet Problemleri Bö-

lümü Lider Araştırma Görevlisi; Moskova Psikoloji ve Eğitim Bilimleri Moskova 
Şehir Üniversitesi Çocuk Teknolojileri Labaratuvar’ında Araştırmacı; Rus Re-
storatif Arabuluculuk Derneği Üyesi; Moskova, Rusya. karnozova@yandex.ru  

3 Yazarın kullandığı “Juvenille offender” terimi çevirinin tamamında Türk hukuku 
sistemiyle kavramsal bütünlük sağlamak amacıyla “suça sürüklenen çocuk” şek-
linde kullanılmaktadır.  
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madığını, aksine eğitime dayalı bir sistem olduğunu ve çocuğun gelece-
ğini güvence altına alan kararları alıcı kıstaslar içerdiğini varsaydığımız 
özel bir sitem olduğu ise, Rusya’da böyle bir özel çocuk adaleti sistemi 
bulunmamaktadır. Suça sürüklenen çocuğa karşı verilen tepki de aslında 
ortak ceza adaleti sisteminin bir parçasıdır. Bununla birlikte, çocuklara 
karşı yürütülen adli soruşturmayı ve cezai yaptırımları düzenleyen 
normlar bazı özellikler taşımaktadır, biz bu çalışmamızda daha çok bu 
özellikleri açıklayacağız. Genel olarak sistemin statik bir karakteristik 
göstermediğini söyleyebiliriz. Çocuk adaleti için 90’larda başlayan ça-
lışmalar çocukların korunması konusunda bazı kavramların, deneyimle-
rin, uygulamadaki yeniliklerin, kamuoyunun oluşturulmasını sağlayarak 
bu konuda alt yapı oluşturmuştur. 

Çocukların işlediği suçlardan dolayı verilecek cezaların yaş küçüklü-
ğü sebebiyle azaltılması eski bir uygulamadır. Fakat çocuk adaleti sistemi 
ayrı bir hukuki ve sosyal kurum olarak daha yenidir, yüz yılı aşkın bir 
süredir mevcuttur. Çocuk adaleti sisteminin tarihi Rusya’da 1910 yılında 
Sain-Petersburg’da kurulan ve diğer büyük şehirlerdeki bu tür mahkeme-
lerin kurulmasına model olan ilk çocuk mahkemesi ile başlamaktadır. 
Bununla birlikte, 1918 yılında Rus İmparatorluğunun yargı sistemi orta-
dan kaldırılmıştır4. Sovyet Rusya dönemi süresince, çocukların işlediği 
suçlara karşı gösterilen tepkilerde, yargı alanı dışında eğitim önlemleri ile 
başlayan (bu amaçla 1918 yılında çocuk davaları için komisyonlar kurul-
du) ve yüksek cezalarla biten farklı uygulara, yönelimler sahipti. 

20. yy.’ın önemli değişiklikleri 60’lı yıllardan itibaren çocuk adaleti 
sisteminde de baş gösterdi, örneğin, özellikle çocuğu merkeze alan ve 
eğitim tedbirini öne çıkaran, suça sürüklenen çocuklarla çalışma imkânı 
tanınarak toplumsal katılımın sağlanması gibi bazı kurumlar sisteme 
dâhil edilmiştir. Bu dönem aynı zamanda SSCB’de beşeri bilimlerin hızlı 
gelişimine, özellikle sosyolojinin, kriminolojinin, adli psikolojinin evri-
mine denk geldi. Bununla birlikte, çocuk adaletinde bu dönüşüm ve de-
ğişim çocuk adaleti sistemini ve genel adalet sistemini kurumsal olarak 
birbirinden ayırma anlayışından ziyade, cezalandırıcı bir paradig-
ma/anlayış çerçevesinde yapılmıştır. Ancak yine de belirtmek gerekir ki, 
bugün de Sovyet döneminde olduğu gibi çocukların cezaları yetişkinler-
den ayrı özel eğitim kurumları içinde bir yerde infaz ediliyor. 

                                                      
4 Ekim devrimi.  
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Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra, modern Rusya’da 90’lı 
yıllardan itibaren yeni bir yargı sistemi şekillendirildi. Bu yeni durum 
çocuklar için de geçerliydi. O yıllardan bu zamana kadar da çocuk adale-
ti sistemi aynı kalmıştır. Ancak, Rusya uluslararası topluluğun bir parça-
sı, aynı zamanda çocuk adalet sistemi çerçevesinde uluslararası normla-
rın ve tavsiye kararlarının kabulüne katkıda bulunan BM’nin ve Avrupa 
Konseyi’nin de bir üyesidir. Günümüzde Rus Çocuk Adalet Sistemi geli-
şim göstermekte, ama toplumda fikirsel uzlaşı alanının eksikliği bu geli-
şimi zorlaştırmaktadır. 

Çocuklara İlişkin Uluslararası Belgeler ve Ulusal Normatif 
Kanunların Çerçevesi 

90’lı yıllarda gerçekleştirilen yargı reformları uluslararası hukukun 
evrensel ilke ve normlarını Rus ulusal hukukunun bir parçası haline 
getirdi. (Rusya Federasyonu Anayasası madde 15,4 1993 yılında kabul 
edilmiştir5.) Bu minvalde, Rusya, 2 Eylül 1990 tarihinde de yürürlüğe 
giren, çocuk hakları ve çocuk adalet sistemi adına oluşturulmuş esas 
uluslararası belge olarak kabul edilen Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları 
Sözleşmesi’ni 1990 yılında onaylamıştır. Aynı zamanda genel olarak 
çocuk haklarını koruma altına alan ve SSCB tarafından imzalanarak 1976 
yılında yürürlüğe giren uluslararası sözleşmelerden, 1948 tarihli İnsan 
Hakları Evrensel Bildirisi, 1966 Tarihli Kişisel ve Siyasal Haklar Ulusla-
rarası Sözleşmesi, 1998 yılında kabul edilen İnsan Hakları ve Temel Öz-
gürlüklerin Korunmasına ilişkin Sözleşme, v.s… 

Bu çerçevede, Rusya’da Çocuk Adalet Sisteminin oluşumu temel 
olarak genel nitelikli uluslararası metinler, özellikle Birleşmiş Milletler’in 
aldığı kararlar tarafından etkilenmiştir: Birleşmiş Milletler Çocuk Ceza 
Adaleti Sisteminin Uygulanması Hakkında Asgarî Standart Kurallar 
(1985 Beijing Kuralları); Çocuk Suçluluğunun Önlenmesine İlişkin Bir-
leşmiş Milletler Yönlendirici İlkeleri (1990 Riyad İlkeleri); Özgürlüğün-
den Yoksun Bırakılmış Çocukların Korunmasına İlişkin Birleşmiş Millet-
ler Kuralları (1990 Havana Kuralları). Aynı şekilde, Avrupa Konseyi 

                                                      
5 Çevirmen Notu: Rusya Federasyonu Anayasası 15.4. Uluslararası hukukun ev-

rensel ilke ve normları ve Rusya Federasyonu’nun uluslararası antlaşmaları, Rus-
ya Federasyonu’nun hukuk sisteminin bir parçasıdır. Eğer; Rusya Fed-
erasyonu’nun uluslararası antlaşmasıyla, kanunla öngörüldüğünden farklı bir 
hüküm öngörülmüşse, uluslararası antlaşmanın hükmü uygulanır. 
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Bakanlar Komitesi’nin, çocuk suçlarına karşı toplumsal tepkiler hakkın-
daki R (87) 20 sayılı kararı; Bakanlar Komitesi’nin çocuk suçluluğunun 
ele alınışındaki yeni yöntemler ve çocuk adaletinin rolüne ilişkin Rec 
(2003)20 sayılı Tavsiye Kararı, 17 Kasım 2010 Avrupa Konseyi Bakanlar 
Kurulu Çocuk Dostu Adalet Rehberi, v.s…6 

Rusya Federasyonu Anayasası, İnsanın, onun hak ve özgürlükleri 
yüce değerler olduğunu kabul etmektedir (Madde 2); İnsanın temel hak 
ve özgürlükleri ayrılmaz ve doğuştandır (Madde 17/2); İnsan ve vatan-
daş hak ve özgürlüklerini tanımak, uymak ve korumak devletin göre-
vidir (Madde 2); Annelik, çocukluk ve aile devletin koruması altındadır 
(38/1). 

124-FZ sayılı Çocuk Hakları Temel Güvenceleri Hakkındaki Federal 
Yasa, çocuk haklarının ve menfaatlerinin hayata geçirilebilmesi için 
Uluslararası standarlara ve Rusya Federasyonu Anayasası’na uygunluk 
içerisinde hukuki bir çerçeve çizmektedir. Bu yasa çocuk adalati sistemi 
ile ilgili olarak, suça sürüklenen çocuklar hakkında gösterilecek olan 
tepkiler konusunda, daha önceden Rus kanunlarında ve hukuk düze-
ninde olmayan öneriler getirmektedir: 

- çocuğun topluma yeniden kazandırılması; 

- öncelikli amacın çocuğun korunması olması; 

- çocuklar hakkındaki yargılama işlemlerinin farklılaştırılması ve 
genel yargılama sisteminden ayrılması; 

- suça sürüklenen çocuklar için verilen cezalar hakkında belirlenmiş 
olan tüm uluslararası ilkelerin kabul edilmesi, vs… 

Sözkonusu bu Yasa, konu hakkında çerçeveyi belirlemekte ve yasa 
ile uyumlu hale getirilmesi gereken özel düzenleyici işlemler hakkında 
zorunlu değişiklik alanlarını belirtmektedir. 

Rusya Çocuk Adaleti Sisteminin temelini düzenlemeyi amaçlayan 
başka bir yasa da 24 Haziran 199 tarihli ve 120-FZ sayılı çocuğun ihmali-
nin ve çocuğun suça sürüklenmesinin önlenmesi hakkında içeriğe sahip 

                                                      
6 Paragraph 2 of Regulation # 1 of the Plenary Session of the Supreme Court of 1 

February 2011 On Court Practices of Applying the Legislation, Regulating the Pe-
culiarities of Criminal Responsibility and Punishment of the Juveniles points at 
the necessity of taking into account such documents. http://www.vsrf.ru/Show_ 
pdf.php?Id=7732  
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olan Federal yasadır. Bu yasa ise, koruyucu organ ve kurumları belirle-
mekte, faaliyet alanlarını belirtmekte ve özellikle önleyici faaliyeti dü-
zenlemektedir. Çocuk Hakları Koruma ve Uygulama Komisyonu7, bu 
faaliyetleri koordine etmekte ve yasanın kurmuş olduğu bu sistemde 
merkezi bir rol üstlenmektedir. 

Bu komisyonlar ceza kanunlarının yasakladığı hareketleri gerçekleş-
tirdiklerinde henüz cezai sorumluluk yaşını doldurmamış olan çocuklar-
la ilgilenir. Özellikle, bu komisyonlar önceki cümlede bahsedilen çocuk-
ları özel eğitim kurumlarına yerleştirmek için mahkeme nezdinde gerek-
li işlemleri yapar ve dökümanları hazırlar. Bunlar, aynı şekilde çocuğun 
okulundan veya başka bir eğitim kurumundan ayrı kalacağı üzerine 
düşünürler. Bu komisyonlar toplumun desteğine ihtiyacı olan çocuğa 
hayatını organize etmesi için yardımcı olurlar. Komisyon çalışanları, 
çocuklarını ihmal eden ebeveynler için deliller toplayarak, mahkeme 
yoluyla bu ihmali gösteren ebeveynlerin çocuk üzerindeki haklarından 
yoksun bırakılmasını sağlarlar. 

Bunun yanı sıra, çocuğun ihmalini ve suça sürüklenmesini koruyan 
sistem bünyesinde sosyal güvenlik, eğitim, koruma ve gözetim, sağlık, 
istihdam servisi, genç olayları ile ilgili işleri düzenleyen ve sadece bu 
olaylara özgülenmiş kurumlar barındırmaktadır. Yine Rusya’da, Çocuk 
Haklarına Dair Rusya Federasyonu Başkanlığı Temsilciği kurulmuştur. 
Benzer kurumlar Rusya Federasyonu’nun bazı bölgesel yönetimleri al-
tında da kurulmuştur. 

Bununla birlikte, çocuk adaleti konusunda Rusya için herşeyiyle 
tam müesses bir nizamdan bahsedemeyiz. Organlar ve kurumlar birbi-
rinden ayrı bir şekilde çalışmakta, ortak pedogojik bir yaklaşıma sahip 
olmadıkları gibi bu kurumlar çoğunlukla resmi olarak, çocuklara veya 
ailelerine karşı verilen cezai tedbirleri uygulamak, kontrol etmek veya 
yönetme odaklı çalışmaktadırlar. Bahsedilen organlar yasa tarafından 
“sosyal olarak tehlikeli” olan çocuklarla çalışmak üzere görevlendiril-
mişlerdir. Bununla birlikte uygulama göstermektedir ki birçok bölgede 
bu organlar bu grup çocuklarla ilgilenmekten ziyade, ceza sorumluluğu 
yaşında olan suç işlemiş çocuklarla çalışmaktadırlar. Bu gençler ise as-
lında genel olarak ceza yargılamasının tüm aşamalarından polis tarafın-
dan veya mahkeme tarafından geçirilmiş olan gençlerdir. 

                                                      
7 Commissions for Juvenile Affairs and Protection of their Rights (KDN&ZP).  
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Çocuk İhmali ve Suça Sürüklenen Çocukları Koruma Sisteminin 
Esasları hakkındaki yasa aynı zamanda, çocukların haklarının ve menfa-
atlerinin yüksek bir şekilde korunması için çocuklarla çalışırken yeni 
teknolojilerin kullanılmasını ögörmekte, çocuklar için oluşturulacak sos-
yal ve insani kurumsal ağın yasal çerçevesini oluşturmaktadır. Rusya 
için bu yeni olan alanla ilgili, bu kurumlarlar geçtiğimiz on beş yıl içeri-
sinde oluşturuldu. Dolayısıyla bu alanla ilgili olarak bölgeden bölgeye 
farklı uygulamaların olduğunu söylemek zorundayız. Çocuk sorunları 
komisyonları ile ilgili yasalar, federal yasalar ve 1967 yılındaki KDN/ZP 
tüzüğü temel alınarak oluşturulmuş, Rusya Federasyonu seviyesindeki 
konular, bölgesel modellerin farklılaşabilecek olsa bile, içerisinde kabul 
edilmektedir. 

Federal ve bölgesel proğramların tamamı çocuk sorunu ile ilgilidir. 
Son olarak, bu alanda çok önemli bir yer tutan ve Rusya Federasyonu 
Başkanlığı tarafından 1 Haziran 2012’de onaylanan, 2012-2017 yıllarını 
kapsayan Ulusal Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı kabul 
edilmiştir8. Söz konusu bu Strateji belgesi, 15 Şubat 2012 yılında kabul 
edilen ve 2012-2015 yıllarını kapsayan, çocuk dostu hizmetler ve sistem-
lerin teşvik edilmesi, çocuklara karşı şiddetin tüm biçimlerinin ortadan 
kaldırılması, incinebilir durumdaki çocukların haklarının güvence altına 
alınması, sisteme çocuk katılımının teşvik edilmesini stratejik hedef ola-
rak belirleyen “Avrupa Konseyi Çocuk Hakları Stratejisi” dikkate alına-
rak geliştirilmiştir. 

Demografik Yapı ve Çocuk Suçları 

Rusya Federasyonu’nda 18 yaşını tamamlamamış kişiler çocuk ola-
rak kabul edilmektedir. 

Doksanlı yılların ortasında meydana gelen olumsuz demografik ge-
lişmeler Rusya’da doğum oranının azalmasına neden olmuştur. 2002 
yılında 17 yaşına kadar olan çocuk sayısı 31.6 milyon iken bu sayı 2011 
yılında 25 milyona düşmüştür. Doğum oranındaki azalma ve buna karşı-
lık ölüm oranlarındaki artış nüfusun erimesine yol açmıştır. 

Son 12 yıl içerisindeki istatistiklere bakıldığında ilk defa 2011 yılın-
da genç nüfusun arttığı görülmektedir. 2010 yılı ile karşılaştırıldığında, 
genç nüfusunun 600 bin kişi arttığı tespit edilmektedir. Çocukların ve 

                                                      
8 http://news.kremlin.ru/media/events/files/41d3f27d00fa8152b3f1.pdf 
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çocuklu ailelerin durumu ile ilgili sözü edilen Devlet raporuna göre, 
Rusya Federasyonu’ndaki 0-17 yaş arasındaki çocuk sayısı 2012 yılının 
başında 26,6 milyona ulaşmıştır (2011)9. 2012 yılının başında, 0-17 yaş 
arasındaki çocukların Rusya nüfusu içerisindeki oranı %18,6’dır ( 2002 
yılının başında bu oran %22,2 idi). Bununla birlikte, Rus İstatistik Kuru-
mu tarafından verilen verilere göre 15-29 yaş arasındaki genç insanların 
sayısında azalma devam etmektedir. 

Her birininin değişik nedenleri olduğu göz önünde bulunduruldu-
ğunda, her ne kadar kayıtlı suç analiz endeksleri ayrıca incelenmesi ge-
rekir ise de, son yıllarda genel genel olarak suç oranlarında, özellikle de 
gençler arasındaki suç oranlarında düşüş gözlemlenmektedir. 

Uyumsuz (sosyal olarak pronlemli) çocuklar ve suça sürüklenen ço-
cuklar toplumsal felaketlere/çalkantılara son derece hassastırlar. 1990’lı 
yılların başında Rusya’daki siyasi hayattaki dramatik dönüşümler, suça 
sürüklenen çocuk oranının keskin bir şekilde artışına yol açmıştır. Nite-
kim Federal Devlet İstatistik Kurumu belirtmektedir ki çocuklar tarafın-
dan işlenen veya onların iştirak halinde olduğu suçların sayısı 1990 yı-
lında 162,700 iken 1995 yılında bu sayısı 209,800’e ulaşmıştır (artış oranı 
%29). Kriminologlar bu konuda, 90’lı yıllarda suça sürüklenen çocuk 
sayısında olduğu gibi, düzenli geliri olmayan, istihdam edilmeyen, eği-
tim görmeyen kişilerin sayısında da düzenli artışlar görülmektedir. 
Y.I.Gilinsky’nin Rusya hakkındaki verilerine göre, bu artış 1991 yılında 
%23 iken 1998 yılında %42,9 seviyesinde görülmektedir. 

Bu dönemde, tek ebeveynli aile, alkol kullanan ebevyn, aile içi şid-
det, ihmal edilen ve terk edilen çocuk sayılarında da artış tespit edilmek-
tedir. Bu sorunlar halen çok zor sorunlar olarak durmaktadır. 2025 önce-
si Rusya Federasyonu’nun Devlet Aile Politikası Programı tek ebeveynli 
ailelerin oranının geçtiğimiz 2002 ve 2010 nüfusları arasında %11,2 arttı-
ğını belirtmektedir. Her üç çocuktan birinin %88’i dul anneden oluşan 
tek ebevnli ailede yaşamaktadır. Babasız ailelerin normalleştiği, bu du-
rum da sosyalleşme üzerinde olumsuz etki yaratmaktadır. Aile gözeti-
minde olmayan çocukların %84’nün ebeveyn hakları kısıtlanmış ailelerin 
çocukları olduğu tespit edilmiştir. Bu veriler gelecekteki suçlar için temel 
oluşturmaktadır. 

                                                      
9 http://komitet2-6.km.duma.gov.ru/site.xp/050049124053056055.html 
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Çocuklar Tarafından İşlenen Suçlar 

(İçişleri Bakanlığı’nın Verilerine Göre)10 

Tablo 1 
Dizin 2000 2005 2009 2010 2011 2012 

Çocuklar tarafından veya onların 
iştiraki ile işlenmiş suçların sayısı 

195,400 154,700 94,700 78,500 71,910 64,270 

Genel olarak kayıtlı suçlar arasında 
Çocukların işlediği suçların oranı 
(%) 

8.9 9.1 5.7 5.5 5.5 5.1 

Suç tiplerine göre dağılım:       

Öldürme veya öldürmeye teşebbüs 1,300 1,600 600    

Kasten Yaralama 2,200 2,900 1,500    

Nitelikli Hırsızlık 5,300 5,700 2,600    

Açıkta olan veya saklanmamış 
şeylerin hırsızlığı 

15,300 22,600 13,600    

Hırsızlık 119,700 80,100 48,200    

Suça Sürüklenen Çocuk Sayısı 177,900 150,000 85,500 72,692 65,963 59,461 

Genel suçlular arasında Suça sürük-
lenen çocukların oranı (%) 

10.2 11.6 7 6.5 6.3 5.9 

Daha önce suç işleyenler 
(Mükerrirlik)11 (%) 

16.6 16.1 18.5 19.1 19.6 21.8 

Bir grubun üyesi olarak suç işleyen 
çocukların, suça sürüklen çocuklara 
göre oranı (%) 

64.2 52.7 41.7 40.9 42.5 41.4 

Alkolün etkisi altındayken suça 
sürüklenen çocukların oranı (%) 

16.9 14.3 9.2 10 11 13.9 

Uyuşturucu madde etkisi altınday-
ken suça sürüklenen çocuklar (%) 

0.5 0.2 0.4 0.2 0.4 0.4 

 

Tablo’da gördüğümüz gibi, suça sürüklenen çocukların sayısı ve 
buna bağlı olarak suçların sayısı azalırken mükerrir çocuk suçluların 
oranı artmaktadır. 

                                                      
10 2000, 2005, 2009 yılları için yüzdeler şu siteden veriler temel alınarak hesaplandı 

http://www.unicef.ru/upload/iblock/e5e/e5e1b08c8194bfad4c10269c1beac02e.pdf; 
2010,2011, 2012 yılları için de– bkz.: http://mvd.ru/presscenter/statistics/reports  

11 Çevirmen Notu: Suça sürüklenen çocuklarla ilgili en önemli veri onların 
mükerrirlik durumlarıyla ilgili verilerdir.  
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Suça Sürklenen Çocuklara İlşikin Rusya Federasyonu’nun Güncel 
Mevzuatı 

Rusya Federasyonu Ceza Kanunu (RF CK) ve Ceza Muhakemesi 
Kanunu (RF CMK) çocuklara karşı ceza konuları düzenleyen özel bö-
lümler içermektedir (RF CK’nın 14. Bölümü; RF CMK’nın 50. Bölümü). 
Bu bölümler tam olarak çocuk adaleti sistemi ile ilgili normları içermek-
tedir. Bununla birlikte, çocuklarla ilgili muhakame işlemlerine ilşkin 
düzenlemeler sadece söz konusu bölümler tarafından öngörülmemekte-
dir. Bunlar ise kanunlar tarafından getirilen genel düzenlemelere ek hü-
kümler getirmektedir. Rusya’da çocuklar için özel mahkemeler mevcut 
değildir, çocuklara ilişkin ceza davalar da temel amacı cezalandırma olan 
genel ceza adaletinin kuralları ve prensipleri içerisinde değerlendirilir, ancak 
bu değerlendirmede uluslararası normaların yansımaları da görülür. 

Ceza sorumluluğu yaşı sınırına ulaşmayan çocukların sosyal tehlike 
içeren eylemlerine karşı gösterilecek tepki ise Çocuk İhmali ve Suça Sü-
rüklenen Çocukları Koruma Sisteminin Esasları Yasası’na göre düzen-
lenmekte ve yerine getirilmektedir. 

Ceza Sorumluluğu Yaşı (Ceza Ehliyeti) 

RF CK m. 87/1’e göre suçun işlendiği tarihte bulunan yaş itibarıyla 
14 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını tamamlamamış olan kişiler suça 
sürüklenen çocuk olarak kabul edilmektedir. 

RF CK’nın 20. maddesi uyarınca, ceza ehliyeti ise 16 yaşından itiba-
ren başlamaktadır. Bununla birlikte bazı suçlar açısından cezai ehliyet 
için 14 yaşına ulaşılmış olması yeterli kabul edilmektedir. Bu suçlar: 

Adam öldürme (Madde 105 - RF CK); 

Kasten ağır yaralama (Madde 111 - RF CK); 

Sağlığa ciddi zarar vermek amaçlı davranışlar (Madde 112 - RF CK); 

Hürriyeti kısıtlama-adam kaçırma (Madde 126 - RF CK); 

Tecavüz (Madde 131 - RF CK) ve cinsel saldırı (Madde 132 - RF CK); 

Hırsızlık (Madde 158 - RF CK); 

Açıkta olan veya saklanmamış şeylerin hırsızlığı (Madde 161 - RF CK); 

Nitelikli Hırsızlık/Soygun (Madde 162 - RF CK ); 

Yağma (Madde 163 - RF CK); 
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Hırsızlık kastı olmadan araba veya başka türlü bir ulaşım aracını 
kullanma (keyfi sürüş) (Madde 166 - RF CK); 

Nitelikli mala zarar verme (Madde 167, part 2 - RF CK ); 

Terör fiilleri (Madde 1200 - RF CK); 

Rehine alma (Madde 206 - RF CK); 

Terör amaçlı sapma davranışlar (Madde 207 - RF CK); 

Nitelikli holiganizm (Madde 213, part 2 - RF CK); 

Vandalizm – Madde 214 - RF CK; 

Silah, mühimmat, patlayıcı madde hırsızlığı veya yağma (Madde 
2265 - RF CK ); 

Uyuşturucu veya psikotrop maddelerinin hırsızlığı veya yağması 
(Madde 229 - RF CK); 

Ulaşım veya iletişim hatlarını kullanılamaz hale getirme (Madde 267 
- RF CK). 

Eğer çocuk cezai ehliyet yaşını aşmış ise, fakat ayırtım gücüne sahip 
değilse, toplum açısından tehlikeli olan fiili işlediği sırada fiilin hukuki 
anlam ve sonuçlarını algılayamaması veya davranışlarını yönlendirme 
yeteneğinin yeterince gelişmemiş olması halinde cezai sorumluluğu bu-
lunmamaktadır. (Madde 20, kısım 3 - RF CK). 

Rusya Federasyonu Yüksek Mahkemesindeki Mahkemeler Bölü-
müne göre 18 yaşının altındaki kişilerin büyük çoğunluğu hırsızlık, nite-
likli hırsızlık ve hırsızlık amacı olmaksızın araç çalıp kullanma suçların-
dan dolayı cezalandırılmaktadır ( bkz. Tablo 2). 

 

Suça sürüklenen çocukların sıklıkla işleyip cezalandırıldıkları 
suçların ceza alan çocuklar içerisindeki oranı (%) 

Tablo 2 
Suçun çeşidi 2007 2010 2011 

Hırsızlık 46 44 45 

Açıkta olan veya saklanmamış şeylerin 
hırsızlığı 

20 20 18 

Hırsızlık kastı olmadan araba veya 
başka türlü bir ulaşım aracını kullanma 
(keyfi sürüş)  

8 9 10 
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Rusya Federasyonu Ceza Kanunu’na Göre Çocukların Ceza 
Sorumluluklarına İlişkin Özel Durumlar 

Zorunlu eğitim tedbiri 

Suça sürüklenen çocuk bir suç işlediğinde zorunlu eğitim içerikli zo-
runlu tedbire veya cezaya mahkûm olabilir (Madde 87, bölüm 2-RF CK). 

Zorunlu eğitim tedbirinin kullanılarak cezai sorumluluktan muafi-
yet Ceza Kanunu’nun 90-91. maddelerinde düzenlenmektedir (Maddeler 
427, 431 of the RF CMK). Bu güvenlik tedbirleri çocuğun önem olarak 
düşük veya orta dereceli bir suçu işlediği mahkeme tarafından tespit 
edildikten sonra, yine mahkeme kararıyla davranışlarının cezai yaptırım 
olmadan düzeltilebilmesi amacıyla verilebilmektedir. (Çocuğun işlediği 
suç 3 yılı aşmayan hapis cezası ile cezalandırılıyor ise hafif ağırlıkta, 5 
yılı aşmayan hapis cezası ile cezalandırılıyor ise orta ağırlıktaki suç ola-
rak kabul edilmektedir). 

Zorunlu eğitim tedbirleri arasında: 

1) uyarı; 

2) bir ebeveynin ve devlet kurumunun denetimi veya gözetimi 
altına almak; 

3) telafi için imkân tanıma; 

4) serbest zamanlarını kısıtlama ve özel davranışlarda bulunmasını 
isteme (bazı alanlara girmesinin yasaklanması, zamanının 
sınırlandırılması, dışarıda geçirilecek vaktin sınırlandırılması…). 

Zorunlu eğitim tedbiri kanunun düzenlemesinde ilk sırada yer al-
masına rağmen, uygulama bu tedbirin nadir kullanıldığını göstermekte-
dir. Rusya Federasyonu Temyiz Mahkemesi Davalar Dairesi’nin verileri 
göstermektedir ki, belirtilen koşullara göre ceza sorumluluğundan muaf 
tutulan gençlerin genç nüfusunun tamamı içerisinde, mahkeme tarafın-
dan eğitim tedbirlerinin uygulandığı çocuk oranları: 

2004 yılında- %4,7; 2005 yılında- %4,4; 2010 yılında- %5,4; 2011 yı-
lında- %5,9; 2012 yılında %6. 

Ortaya çıkan bu sonuçlar küçük rakamlar olsa da, oranının yavaş yavaş 
arttığını göstermesi açısından iyimser bir tablodur. Eğitim tedbirinin bu 
derece düşük boyutta uygulanıyor olması, esas olarak çocuklarla çalışan 
psiko-sosyal rehabilitasyon merkezleri sayısının artmasına rağmen henüz 
bu tür merkezlerin ve özellikle de suça sürüklenen çocuklarla çalışmalarını 
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yürüten merkezlerin yeterli düzeyde olmamasıyla bağlantılıdır (Doksanla-
rın başında sözü edilen merkezlerden sadece birkaç tane bulunmaktaydı). 

İşlediği bir suçtan dolayı cezai sorumluluğu mahkeme tarafından 
ortaya konan ve mahkûm edilen çocuk yine mahkemenin kararı ile bu 
cezasını eğitimci yetkililer tarafından idare edilen kapalı özel bir eğitim 
kurumunda bu cezasını çekmesi saplanır. Çocuğun bu tarz bir özel eği-
tim kurumuna yerleştirilmesi de eğitim tedbirleri arasında görülmekte-
dir. Bu tedbir (kapalı özel bir eğitim kurumuna yerleştirme tedbiri) ço-
cuklar tarafından işlenen ve nitelik açısından orta ölçekli veya daha ağır 
işlenen suçlar çerçevesinde çocuğun düzelmesi için pedogojik olarak 
buna ihtiyaç var ise uygulanmaktadır ( Madde 92 RF CK). Bu kural nadi-
ren uygulanmaktadır, örneğin, 2005 yılında mahkûm olanların geneli 
içerisindeki bu tedbirin uygulanması oran olarak %2,2 idi, 2012 yılında 
bu rakam % 1’e geriledi. Orta ağırlıktaki suçlarla için ceza tayin edilme-
diği takdirde takdirde ise, diğer eğitim tedbirileri (toplumdan izole et-
meden) uygulanabilmektedir. 

Belirtmek gerekir ki, çocuklar sıklıkla kanunda öngörülen ağır nite-
likteki fakat ağır zararlar meydana getirmeyen suçları işlemektedirler 
(örneğin nitelikli hırsızlık, hırsızlık, vs.). 

Çocuklara Uygulanan Ceza Türleri 

Hapis Cezası 

Çocuklar hakkında uygulanan ilk ceza tipi ertelenmiş veya ertelen-
memiş hapis cezasıdır. Suça sürüklenen çocuk için esas olan hapis cezası 
ise ertlenmiş hapis cezasıdır. Bununla birlikte son yıllarda cezaların ya-
pısında değişiklikler tespit etmekteyiz: 2005 yılında % 80’e yakın çocuk 
hapis cezası ile cezalandırılırken (%23,7- ertelenmemiş hapis cezası, 
%56,4 ertelenmiş hapis cezası); 2012 yılında bu oran %56,5’e düşmüştür 
(%16- ertelenmemiş hapis cezası, %40,5-ertelenmiş hapis cezası). Bu dü-
şüş çalışma cezası gibi hapis cezasına alternatif cezaların kullanılmasına 
bağlanmaktadır (2012 yılında ertlenmiş hapis cezalarından sonra ikinci 
sırada zorunlu çalışma bulunmaktadır). 

Hapis cezası çocuklarla ilgili olarak bazı sınırlandırmalar altında dar 
bir şekilde uygulanabilmektedir. 

İlk olarak yaş ve işlenen suçun ağıtlığına bağlı olarak hapis uygu-
lanmasına yönelik bazı sınırlandırmalar bulunmaktadır: hafif nitelikli 
veya orta nitelikli suçun işlendiği dönemde 16 yaşından küçük olan ço-
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cuklara (cezai sorumluluk 14 yaşından başlamaktadır), ilk defa işlemek 
kaydıyla hafif nitelikteki suçları işleyen tüm yaş grubundaki çocuklara 
karşı hapis cezası uygulanamaz (Madde 88, bölüm 6 RF CK). 

İkinci olarak, cezanın üst ve altı limitleri çocuklar açısından farklı-
laştırılmaktadır: suça sürüklenen çocuk eğer ağır bir suç işlemiş ise, bu 
çocuk hakkında uygulanacak hapis cezası on yılı aşamaz, bu çocukların 
işlediği ağır suçlar veya daha ağır nitelikli suçlar için öngörülen cezaların 
yarısı uygulanmaktadır (Madde 88, bölüm 6 ve 88, bölüm 6.1. RF CK). 

Diğer Cezalar: 

- para cezası; 

- belirli etkinlikleri yapmaktan yasaklama; 

- zorla çalıştırma (boş zamanlarında kamuya yararlı işte çalıştırma); 

- meslek veya sanat edinmeye yönelik çalıştırma 

- kişisel kısıtlamalar (ehliyet vs. gibi). 

 

Suça Sürüklenen Çocuklara Yönelik Uygulanan Yaptırımlar12 

Tablo 3 
Dizin 2007 2010 2011 2012 
Hükümlü Sayısı 84,099 47,210 39,017 33,059 
Genel Hükümlü Sayısına Oranı (%):     
Hapis Cezası 21 18 16 16 
Ertelenmiş Hapis Cezası  54 49 47.2  40.5 
Çalışma cezası  8.8 14.6 16.8 19.9 
Kişisel Kısıtlamalar - 1 1.7 3 
Meslek Edinme  1.7 1.2 1.1 1.6 
Para Cezası 9 10 11 11.7 
Başka tedbirlere çevrilmiş ertelenen cezalar 2.4 1.6 1.3 1.8 
Cezadan kurtarma (mahkûmiyet sonrası)     
Dâhil: 
Özel kapalı bir kuruma gönderme/ mahkûmiyetler 
içindeki oranı (%) 
Başka eğitim tedbirlerinin kullanılması / mahkûmiyet-
ler içindeki oranı. (%) 

0.5 
2.3 

0.9 
2.8 

1.1 
2.4 

1 
2.7 

                                                      
12 Tablodaki yüzde oranları yazar tarafından Temyiz Mahkemesinin Davalar Daire-

sinden aldığı veriler temel alınarak hesaplanılmıştır. www.cdep.ru. 
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Hafifletici neden olarak yaş küçüklüğü 

RF CK’nın madde 61, bölüm 1, kısım “b” ile kabul edildği üzere 
mahkumiyet durumunda çocuğun yaşını hafifletici bir neden olarak 
değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Cezai sorumluluktan kurtulma yolu olarak tarafların uzlaşması, Uz-
laşma Kurumu 

İlk defa olmak kaydıyla küçük veya orta ağırlıkta bir suç işleyen bir kişi, 
mağdur ile uzlaşması ve mağdurun zararlarını karşılaması (belirlenen 
tazminatı) durumunda cezai sorumluluktan kurtulabilir (Madde 76). Bu 
kural aynı zamanda bir davayı düşüren sebeptir. Uzlaşma hem çocukla-
ra hem de yetişkinlere uygulnan bir kuraldır. Mahkemeler tarafından bu 
kural yaygın olarak kullanılmaktadır: genel olarak dava açılan kişilerin 
%20’si mağdur ile anlaşarak cezai sorumluluktan kurtulmuştur. 

RF CK’nın 2011 yılı değişikliğinden sonra, yeterli hafifletici nedenle-
rin varlığıyla beraber ağırlaştırıcı nedenlerin bulunmaması şartıyla mah-
kemeler suçun katagorisinin daha hafif suçla değişebileceğini kabul etmekte-
dirler (Madde 15, bölüm 6). Tarafların uzlaşmasıyla beraber dava düş-
müş sayılır (çocuklar ve yetişkinler için aynı şekilde), bu durumda olan 
çocuk hakkında etkili bazı eğitim tedbirleri altına girmesi kararlaştırıla-
bilir. Bu kural tamamen suç kategorilerine bağlı olarak sanığı cezai sorumlu-
luktan kurtaracak imkânlar sunmaktadır. 

Suçun ağırlığına bakılmaksızın, mağdurun zararlarının tazminat 
yoluyla suçlu tarafından giderilmesi cezalandırmada hafifletici bir ne-
den olarak göz önünde bulundurulmaktadır (RF CK Madde 61, bölüm 
1, bend “k”). Yine, eğer ödeme davayı düşürmez ise, tarafların uzlaş-
ması ve zararın tazmini hukuki olarak sanık hakkında pozitif etki do-
ğuracaktır. 

Çocuklarla İlgili Yütülen Ceza Yargılmasında Özel Durumlar 
(Rusya Federasyonu Ceza Muhakemesi Kanunu (RF CMK) ) 

Çocuklar hakkında yürütülen ceza yargılaması aşamalarında çocu-
ğun veli/vasinin ve avukatının bulunması zorunludur. 

Olaya/Gerçeğe Etki Eden Sebepler (Madde 421) Soruşturma ve ko-
vuşturma süresince, diğer şartlar dışında, çocukların yaşı, zihinsel geli-
şim seviyeleri, eğitim şartları, ayırt edici diğer kişilik özellikleri ve yetiş-
kinlerin onların üzerindeki etkisi dikkate alınmaktadır. 
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Dava ile ilgili nihai kararda göz önünde bulundurulacak hususlar 

Mahkeme nihai kararını verirken, uygulanacak zorunlu eğitim ted-
birleriyle ilgili soruları ve ceza sorumluluğunu ortadan kaldıran diğer 
durumlara ilişkin soruları da yanıtlaması gerekmektedir. Suçluluğuna 
kanaat getirildiği takdirde, RF CK maddde 92’de sayılan sebepler içeri-
sinde çocuğun serbest kalma imkânlarını, ertleme imkânlarını ve hapis 
cezası almama imkânlarını değerlendirilmesi gerekir (RF CMK Madde 
430, bölüm 1). Temyiz mahkemesi çocuklar hakkında verilen hapis ceza-
sına ilişkin, hapis cezası dışında bir tedbir ile neden yetinilmediğini, ha-
pis cezasının zorunlu olduğunu açıklayan gerekçelerin olmaması duru-
munda sadece bu sebeple bozmaktadır13. 

Koruma Tedbirlerine İlişkin Problemler 

Şüpheli bir çocuğun gözaltına alınması veya önleyici koruma tedbiri 
uygulanması çocuğun ağır veya ağırlaştırılmış bir suçtan dolayı şüpheli 
olması halinde gerçekleştirilebilir. İstisnai koşullar altında tutuklama 
koruma tedbiri orta ağırlıktaki bir suçun şüphelisi çocuk hakkında da 
uygulanabilir (RF CMK Madde 108, bölüm 2). Soruşturmaya ve kovuş-
turmada şüpheli çocuğa yönelik bu tedbirler uygulanırken çocuğun veli 
veya vasisinin gözetimi altında, danışmanı veya onun güvenini kazanan 
birinin eşliğinde veya çocuk kurumundan bir resmi görevlinin bulundu-
rulması gerekmektedir (RF CMK Madde 105; 423). 

Çocuğun Muayenesine ilişkin Özel Haller şüphe bir çocuğun mua-
yenesi esnasında, 16 yaşının altındaki şüpheli veya sanık olan çocuk ve-
ya bu yaş sınırını geçen fakat zihinsel bozukluğu veya eksikliği olan ço-
cuk şüpheli veya sanığa pedegogun veya psikoloğun eşlik etmesi ge-
rekmektedir (RF CMK Madde 425, bölüm 3 ve 6). 

Ceza Sorumluluğu Yaşının Altında Olan Çocukların Tehlikeli 
Sosyal Hareketlerine Gösterilen Tepki 

Ceza sorumluluğu yaşınına ulaşmamış bir çocuğun Ceza Kanunu 
tarafından yasaklanmış bir fiili (Sosyal Tehlikeli Davranış-SDA) işlemesi 
halinde ceza yargılaması başlamayacaktır. Bu çocuklar iç şlerine bağlı 

                                                      
13 Item 17 of the decision of the Plenum of the Supreme Court of the RF No.1, Feb-

ruary, 1st, 2011. “On Court Practice of Administration of Legislation Regulating 
the Peculiarities of the Criminal Responsibility and Punishment of Juveniles» 
//http://www.vsrf.ru 
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kurumlara yönlendirilmektedir. Tablo 4’te suç işlediği için polise yön-
lendirilen çocukların çocuk nüfusu içerisindeki oranları görülmektedir. 

 

Sosyal Tehlikeli Davranış Gerçekleştirdiği için Polise Yönlendirilen 
Çocuk Sayısı 

(Rusya Federasyonu iç işleri Bakanlığı Verileri)14 

Tablo 4 
Index 1995 2000 2005 2009 

Çocukların Sayısı Toplam 
sayı 

Oran

(%) 

Toplam 
sayı 

Oran

(%) 

Toplam 
sayı 

Oran

(%) 

Top-
lam 
sayı 

Oran 

(%) 

Suç işlediği için 
içişlerinin kurum-
larına yönlendiri-
len çocuklar  

1,032.2 100 1,175.3 100 1,120.3 100 775.4 100 

Ceza ehliyeti 
yaşının altında 
bulunan çocuklar  

85.4 8.3 81.1 6.9 48.2 4.3 30.1 3.9 

 

Bu çocukların söz konusu davranışları Çocuk Haklarını Koruma ve 
Uygulama Komisyonları’nındır (KDN&ZP) eğitim ve öğretim tedbiri 
uygulanmasına yönelik verilen bir mahkeme kararı neticesinde, çocuk 
mahkemesi çocuğun kapalı bir eğitim kurumuna alınmasına karar vere-
bilmektedir. 

Hâkim kararının uygulanması (infazı- KDN&ZP ve diğer kurumlar 
tarafından hazırlanan rapora göre) toplumsal olarak tehlikeli davranış 
gerçekleştren 11 yaşından büyük olan çocuk kapalı bir eğitim kurumuna 
alınabilmektedir (Çocuk İhmallerinin ve Çocuklara Karşı Şiddetin Önlen-
mesi Esasları Hakkındaki Federal Yasa Madde 15, bölüm 4 ve 5, ve 26-30). 

8-18 yaş arasındaki çocuklar hakkkında KDN&ZP kararlarının uy-
gulanması, psikolojik ve pedogojik komisyon tarafından elde edilen veri-
ler ve küçüğün yasal temsilcisinin onayı ile açık bir eğitim öğretim ku-
rumuna kabul edilebilir. Eğer küçük 14 yaşında ise, yasal temsilcilerinin 

                                                      
14 The data are taken from The Youth of Russia, 2010. Statistics Digest / UNISEF, 

Rosstat. Мoscow., 2010. 
http://www.unicef.ru/upload/iblock/e5e/e5e1b08c8194bfad4c10269c1beac02e.pdf  
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işlemleri ve onaylarının yanı sıra küçüğün kendi onayı da bu işlem için 
gerekmektedir (Çocuk İhmallerinin ve Çocuklara Karşı Şiddetin Önlen-
mesi Esasları Hakkındaki Federal Yasa kısım 1, bölüm 2, Madde 15). 

Küçük eğer özel eğitim kurumuna alınmamış ise kişisel önleyici ça-
lışmalar altına alınır, bu durum eğitim bir parçası haline getirilir ve des-
teği zorunlu kılar. Bu çocuklar ve aileleri kayıt altına alınır. Aileden kay-
naklanan kötü olan durumlar belirlenir ve geliştirici sosyal program öne-
rilir. Bu programlar KDN&ZP’nin sosyal destek/yardım merkezinden 
profesyoneller tarafından hayata geçirilir ve komisyon bu proğramın 
başarısını kontrol eder. Bu program psikolojik, hukuki ve maddi, din-
lenme ve eğlence hizmetleri, eğitim konularında bir yardımcıdan yarar-
lanmayı amaçlayan önlemleri içermektedir. 

Kabahatler – kuralsız sürüş, küçük boyutlu hırsızlıklar, sarhoşluk, 
trafik suçları, vs. kabahatlerden dolayı idari sorumluluk 16 yaşından 
itibaren uygulanmaktadır. Küçüklerle ilgili olan davalar KDN&ZP’de 
değerlendirilir. 

Çocuk Cezaevleri 

Çocuk Islahevleri 

Çocuk mahkûmların cezaları yetişkinlerden ayrı olarak eğitim ve öğ-
retim kolonilerinde (EÖK) infaz edilir. Bu kurumlar cezaevi dairesine, Fe-
deral Ceza İnfaz İdaresi’ne (FCİİ) aittir. Rusya’da 46 çocuk ıslah evi bu-
lunmaktadır (bunlarda 3’ü kız çocukları içindir). 

Cezanın infazı, Rusya Federasyonu Ceza Kanunu’nda yer alan 17. 
Bölüm “çocuk ıslah evlerinde hürriyeti bağlayıcı cezanın infazının özel-
likleri” ile düzenlenmektedir. Çocukların hürriyeti bağlayıcı yerlerde 
tutulmalarına dair herhangi özel bir emare yoktur. 

Hapsedilme şeklinde bir kısıtlama tedbiri altındaki çocuklar, neza-
rethanelerde (SIZO) yetişkinlerden ayrı olarak 4-6 kişiye uygun küçük 
odalarda tutulmaktadırlar. 1 Haziran 2012 tarihinde, Federal Ceza İnfaz 
İdaresi bünyesinde bir suçtan şüpheli ve sanık 1,848 çocuğun tutulduğu 
230 nezarethane (SIZO); 2,792 mahkûm çocuğun cezasını çektiği 46 ço-
cuk ıslah evi; hürriyeti bağlayıcı olmayan cezalara mahkûm edilen 13,839 
çocuğun kayıtlı olduğu 2,459 ceza infaz denetim kurulu vardır15. 
                                                      
15 Kaynak: Çocuklar ve Aile Hakkında Devlet Raporu... 2011) // http://komitet2- 

6.km.duma.gov.ru/site.xp/050049124053056055.html 
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Tablo 5, çocuk ıslah evlerindeki mahkûm sayısının 2,808 kişi oldu-
ğunu göstermektedir. Bir karşılaştırma olarak 1995’te burada 20,800 kişi 
vardı (diğer bir deyişle 10 kat fazla). Böyle bir azalmanın sadece çocuk 
suçluluğunda düşüşle bağlantılı değil, bundan başka çocuklara karşı suç 
politikasındaki değişikliğin sonucu olduğu açıktır. 

 

Cezaları RF Federal Ceza İnfaz İdaresi’nin Çocuk Islah Evlerinde 
İnfaz Edilen Çocuklar Hakkında İstatistiksel Veriler16 

Tablo 5 
Dizin 2007 2008  2009  2010  2011  

Hükümlü sayısı 10,750 8,550 5,970 4,053 2,808 

Yaşı 14 yaşından 15 yaşına 
kadar dahil olan 

801 563 302 225 159 

 

 
16 yaşından 17 yaşına 
kadar dahil olan 

7,302 6,479 4,689 3,088 2,087 

18 yaşından 19 yaşına 
kadar dahil olan  

2,441 1,405 977 740 565 

İlk kez ceza infaz edilen 10,108 8,159 5,703 3,858 2,681 

Suçu işlemeden önce çalışmamış ve öğre-
nim görmemiş olan  

3,927 2,470 1,499 844 493 

Çocuk işleri kurumlarına kayıt olmuş olan  5,086 4,055 2,986 2,268 1,785 

Mahkum olmadan önce hasta olan mah-
kum sayısı  

5,611 5,511 4,315 2,935 2,076 

Bunların arasında: Akıl hastalıkları olan 3,298 2,947 2,342 1,726 1,350 

 

2011’de cezası eğitsel kolonilerde infaz edilen çocukların oranları: 

hırsızlık - %19.6 (2010 oranı - %21); 

açıkta olan veya saklanmamış şeylerin hırsızlığı - %19.8 (2010’da - 
%19.4); 

yağma - %14.1 (2010’da - %15.9); 

kasten öldürme - %9.1 (2010’da - %7.8); 

kasten ağır yaralama (intended extreme bodily harm) - %11.6 
(2010’da - %11.7); 

                                                      
16 ibid. 
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cinsel saldırı - %8.5 (2010’da - %6.5), 

diğer suçlar - %17.3 (2010’da - %17.7). 

Eğitsel kolonilerde cezaların infazı için sıkı, genel, serbest şartlar ve 
istisnai durumlar tesis edilmiştir. Bir teşvik aracı olarak çocuk mahkum-
lara koloni çalışanları rehberliğinde çocuk ıslah evi alanının dışındaki 
spor etkinlikleri, kültürel ve eğlence etkinliklerine gitme hakkı verilmiş-
tir. Bunun yanında; veliler, koruyucu anne baba veya yakın akrabalar 
rehberliğinde alan dışına çıkma hakkına sahiptirler. 

Çocuk ıslah evlerinde çocuklar eğitim alırlar: burada okullar, meslek 
okulları ve mesleki eğitim atölyeleri vardır. EÖK ile, infaz koruma me-
murları kurulu yardım sağlayan işletme ve acentelerin, iş camialarının, 
aile komitelerinin, örgütlerin ve kamu kurumlarının temsilcilerinden 
oluşan üyeleri kabul etmektedir. 

EÖK’nin büyük bir sorununun şu uluslararası tavsiyenin yerine ge-
tirilmesi olduğunu eklemek isterim: “hürriyeti kısıtlanan çocuğun bu 
hürriyeti kazanması için hazırlığı cezanın infazının ilk gününde başla-
malıdır”17. Bilindiği gibi, bir kişi her şeye sizin yerinize karar verildiği bir 
yer olan hürriyetin kısıtlanması koşullarına ne kadar iyi adapte olursa, o 
kişi normal toplumdaki yaşam tarzına o kadar zor dahil olur. Genç suç-
lularla birlikte çalışma ile bütünleşmiş bir sistemin yokluğu, ne çocuk 
işleri komisyonları ne de ailelerin onlarla buluşmaya hazır olması gerçe-
ğini sonucunu getirmektedir. Bütün bölgelerde çocuk ıslah evleri bu-
lunmamaktadır. Hürriyetin kısıtlanmasının çocuk için çifte cezalandırma 
haline gelmesinin nedeni budur. İnfaz kurumları evden uzaktadır, çok 
uzun mesafeler bazen akrabalar ve yakınlar tarafından çocukları ziyaret 
etmek için dikkate değer engeller oluşturmaktadır ve çoğunlukla çok 
güçlü olmayan aile bağlarını yok etmektedir. Rusya’da çocukların hürri-
yete hazırlığı süresince sosyal rehberlik çalışmasını üzerine alarak bu 
açığı kapatmaya çalışan kamu kuruluşları (HDÖ) (örneğin Moskova 
Cezaevi Reformu Merkezi) ve çeşitli bölgesel kuruluşlar vardır. Bununla 
beraber, bu kuruluşların kolonilerle irtibatı oldukça sorunludur, çünkü 
koloniler toplumdan bir hayli uzakta olan cezaevi dairesine aittir. Hürri-
yetini elde ettikten sonra çocuğun geleceği birçok bakımdan döndüğü 
bölgelerin yetkili makamları tarafından belirlenmektedir. Bu gelecek, 

                                                      
17 Çocuk Suçluluğu ve Çocuk Adaletinin Rolü Hakkında Yeni Çalışma Metodları 

Avrupa Konseyi Bakanları Komitesi Tavsiyeleri R (2003).  



Liudmila Karnozova 590 

hürriyeti kısıtlayıcı yerlerde cezası infaz edilmiş çocukların ıslahevi son-
rası rehberliği sorununun önceliğine bağlıdır. 

Kapalı Tip Uzmanlaşmış Eğitim ve Öğretim Kurumları 

Yukarıda daha önce bahsedildiği gibi, kapalı tip uzmanlaşmış eği-
tim kurumlarına almak (mahkeme kararı gereğince), bir eğitim tedbiri 
olarak uygulanabilir. Bu kurumlar Eğitim Bakanlığı’na bağlıdır. 

İki çeşit kurum onlara aittir: özel meslek okulları ve özel sanat okul-
ları (bu kurumlar sadece erkek ve sadece kız çocukları içindir, ancak 
karma okullar da vardır). Son yıllarda çocukların bu kurumlara yerleşti-
rilmesi hakkında kararların sayısı azalmaktadır ve bu kurumların sayıla-
rı da azalmaktadır. Bu kurumlar ceza ehliyeti yaşına erişmiş olan, özel 
pedagojik yönteme ihtiyacı olan ve cezadan tahliye olan suç işleyen ço-
cukları ve SDA işleyen ancak cezai temyiz kudreti yaşına erişmemiş ço-
cukları kabul etmektedir. 

Bunlar gibi çok az kurum vardır ve aslında hakimlerin böyle bir ted-
bir uygulama imkanı yoktur. Bunun yanında, EÖK’nin aksine, çocukları 
bu kurumlara alma konusunda tıbbi mahiyette birçok tahdit mevcuttur. 

Bu kurumlardaki 14 yaşın altındaki çocukların sayısı: 

2011’de - 1,067 (kapalı kurumlardaki bütün küçüklerin %40.9’u) 

2010’da - 1,014 kişi (%34.4), 

2009’da - 1,551 kişi (%45). 

Son yıllarda, bu kurumlara yerleştirilen çocuklar arasında zihinsel 
özürlülük, zeka geriliği olan çocuklar, alkol, uyuşturucu ve zehirli mad-
de bağımlılığı olan çocuklar dahil olmak üzere akıl hastalığı olan çocuk-
ların sayısında artma eğilimi vardır. Bu çocuklar ve gençlere güvenilir 
tedavi ve rehabilitasyon sağlaması beklenen özel (ıslah edici) kapalı tip 
eğitim ve öğretim kurumlarının yokluğu nedeniyle ıslah edici olmayan 
kapalı tip uzmanlaşmış eğitim ve öğretim kurumlarında eğitim görmek-
tedirler. 

Kapalı tip uzmanlaşmış eğitim ve öğretim kurumları Rusya Fede-
rasyonu’nun 18 mülki biriminde bulunmaktadır. 

Geçici çocuk ıslahevleri (GÇI), çocukların kabul edilmesi ve geçici 
gözaltına alınması, bireysel önleyici çalışma ve onların daha ileri tedavisi 
icraatine yönelik olan RF İçişleri Bakanlığı’nın yapısal alt bölümleridir. 
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Çocuklar buraya suç işlediklerinde, kimlikleri saptanamadığında, ikamet 
yeri olmadığında ve yaşam ve sağlıklarını koruma gerekliliği bulundu-
ğunda mahkeme kararı ile yollanırlar. Çocuklar bu kurumlarda 45 gün-
den fazla tutulamazlar. 

GÇI’lerin başlıca amaçları: 

1. Suça sürüklenen çocukların yaşamlarını, sağlıklarını koruma ve 
başkaca ihlalleri önleme amacıyla 24 saat boyunca kabul edilmesi ve 
geçici gözaltı desteği. 

2. Kabul edilen çocuklarla bireysel önleyici çalışma, suç ve 
toplumsal olarak tehlikeli hareketler icra eden kişilerin tespit edilmesi ve 
vakalar, nedenleri ve koşullarının tespit edilmesi ile uygun merciler ve 
kurumlara bilgi dağılımı icrası. 

3. Çocukların kapalı tip uzmanlaşmış eğitim öğretim kurumlarına 
teslim edilmesi ve yeterlilikleri dahilinde çocukların tedavisi için diğer 
tedbirlerin yerine getirilmesi. 

Rusya’da Çocuk Adaletinin Unsurlarının Uygulanmasında 
Yenilikler 

Deneylemenin Başlatılması 

RF’nin güncel mevzuatı, çocuk adaletinin uluslararası standartlarına 
uygun birçok hüküm içermektedir. Hukuki düzenlemeler ve fiili uygu-
lama arasındaki fark, çocuk adaletinde deneylemenin nedenlerinden biri 
olmuştur. 

20. Yüzyılda 1990’ların ortalarında sivil ve hukuki topluluklarda ço-
cuk adaleti için oldukça yoğun bir hareket başlamıştır. Bazı uygun dilek-
çe taslakları sunulmuştur ancak hukuki süreç çok uzun ve yavaştı. Buna 
ek olarak kanunda uygulamaya koymaya değer herhangi net bir örnek 
yoktu. Diğer taraftan, her ne kadar belli durumda olsa da, uygulanabilir 
mevzuat, çocuk adaletinin amaçlarının ceza adaletinden temelde farklı 
olduğu için, kanunlar hakkında genel yaklaşım ve yorun değiştikten 
sonra, uluslararası standartları icra etme imkânı vermişti. Rus ceza hu-
kuku ve ceza muhakemesi hukuku, suça sürüklenen çocukla ilgili özel 
etkinliğin uygulanması için yer hazırlamıştır. Bu etkinlik, eğitim ve öğre-
timle ilgili yönlendirme veya ertelenen ceza, cezai yaptırımlardan çok 
daha etkiliyken, küçüğün yaşam ve eğitim koşulları ve kabiliyetlerinin 
teşhisinin ifşasını koşul olarak gerektirmektedir. Ayrıca, küçüğün kişili-



Liudmila Karnozova 592 

ği, aile çevresi ve benzerlerini dikkate alarak tavsiyelerde bulunmayı 
koşul olarak gerektirir. Ancak kanun (RF CMK) özel bir tarafın bu çalış-
mayı gerçekleştirme işlemini temin etmedi (hala da etmemektedir). Yeni 
yorum, kanundaki bu hükümleri yerine getirebilecek etkinliklerin orga-
nize edilmesini gerektirmektedir. 

Çocuk adaletinin ilkeleri yüz yıldan uzun bir sürede gelişmiştir ve 
çeşitli ülkelerde çocuk suçluluğu için cezalandırıcı olmayan karşılık im-
kanları sağlayan sosyal rehabilitasyon organizasyonları ve kurumlarıyla 
çocuk adaleti yapılarında yakın işbirliği içinde uygulanmaktadır. Suça 
sürüklenen çocuklarla iyileştirici şekillerde çalışmanın yokluğu, yeni 
yaklaşımlar ve teknolojilerin geliştirilmesi beklenen yönlendirmeye ne-
den olmuştur. 

İlk pilot projeler UNİCEF, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 
(UNDP), Mennonite Merkez Komitesi, Uluslararası Cezai Reform (PRI) ve 
Moskova, Saint Petersburg, Rostov-on-Don ve Saratov’daki diğerlerinin 
desteğiyle geliştirilmiştir. 1998’den 2003’e kadar olan dönemde, çocuk 
adaletinin unsurlarındaki deneysel gelişmelere dair bütün takip eden et-
kinlikleri etkileyen çeşitli pilot projeler kurulmuştur. Hakimlerin yoğun 
öğrenimi sürmekteydi ve suça sürüklenen çocuklarla çalışma için eğitilmiş 
olan ülkemizdeki çalışanlar, sosyal hizmet çalışanları için yeniydi. 

Bu deneyimlerde temel yenilikçi adımlar hakimlerin uzmanlaşması ve 
sosyal hizmet görevlisinin hakimin yanında görünmesidir ve bu çalışan 
çocuk adaletine dönüşü simgelemiştir. Sosyal hizmet görevlisinin görevi; 
küçüğün kişiliği ve sosyal durumu hakkında mahkeme için bilgi topla-
mak, suçun işlenmesi için koşulları yaratan sorunlar ve etkenlerin tespit 
edilmesini gerçekleştirmek, tekrar sosyalleşmesi için tedbirleri geliştir-
mek ve destek sağlamaktır. Bunun yanında, sosyal hizmet görevlisi kü-
çüğün sorunlarının çözülmesinde yardımcı olabilecek çeşitli kurumlarla 
temasa geçer. 

Daha sonra pilot projelerin çerçevesinde üretilen çalışma modelleri 
sağlamlaştırılmıştır ve çalışmaya devam edilmiştir. 

Yeniden Yapılandırıcı Yaklaşım 

Çocuk adaletinin unsurlarının meydana getirilmesi projelerinde 
mevcut olan sosyal rehabilitasyon ve koruma fikirleri, her çocuğun değe-
rini kapsadığı, (suça sürüklenen çocuk haline gelseler bile) çocukların 
felaketlerine karşı kayıtsız tavırları ortadan kaldırdığı dikkate alındığın-
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da çok önemlidir. Bu fikirler, kolluk kuvveti ve mahkeme tarafından 
karşılaşılan ceza kovuşturması mükellefiyetini destekleyen nedenler ve 
koşullara itimata yöneltilmiştir. Ve sosyal yapıdan uzaklaşma ve suçun 
ikamet, günlük rutin, aile gibi sorun ve zorlukların belirmesinden kay-
naklandığında sosyal koruma yardım olmadan yapmak imkânsızdır. 

Yukarıda söylenenle birlikte dikkat edilmelidir ki aynı istatistiklere 
göre öğrenim gören veya çalışan ve daha büyük veya daha az derecede 
kabul edilebilir zaruri yaşam ve aile koşullarına sahip suça sürüklenen 
çocukların çok büyük bir diğer kısmı vardır. Ve bu durumda ihtiyaç 
içinde olma ve sosyal sosyal yetimhaneden ziyade, sosyal müessesenin 
(okul, aile, boş zaman faaliyetleri vb.) işlev bozukluğu, küçüklerin ahlaki 
ve kişisel olgunlaşmamışlık suçlu davranışın nedenleridir. Ve burada 
pozitif sosyalleşme ve gelecekteki suçların önlenmesini sağlayan diğer 
cezalandırıcı olmayan fikir ve yaklaşımlara dönmek gereklidir. 

20. Yüzyılda 70’lere kadar çocuk adaletinin felsefesi için geleneksel 
olan suçluya yaklaşım, çok sayıda temel bozuluk ortaya koymuştur ve 
günümüzde bütün dünya çağında eleştirilmekte olduğu dikkate alındı-
ğında bu çok önemlidir18. Suçun sorunlu olmanın belirtisi ve bunu işle-
yen küçüklerin sorunların taşıyıcısı olarak kurtarılmaları için hizmetlere 
ihtiyacı olduğu addedilen çocuk adaletinin klasik modeli zayıflamıştır. 
Bu model, fenalığın topluma ve diğer kişiye taşınması olgusuna kayıtsız 
kalmıştır, sorumluluk düşüncesi onun çerçeveleri dışında kalmıştır. Ço-
cuk adaleti fikirleri ve uygulamalarının geliştirilmesinde sonraki adım, 
onarıcı adalet kavramı ile atılmıştır19. Bunun esası, suça suçluların sorum-
luluğu konusu ile cezalandırıcı olmayan yaklaşımı bir araya getiren böyle bir 
karşılığı bulmaktadır ve en önemli sorun olarak mağdurun manevi iyi-
leşmesi ve maddi zararın tazmini ile birlikte suçun cezasını çekmenin 
hesaba katılmasıdır. Suçlunun mağdurun zararının giderilmesini yerine 
getirmesi yükümlülüğünde, “cezalandırıcı olmayan sorumluluk” temeli 
vardır. Uyuşmazlığın bu şekilde çözülmesi özel eğitimli arabulucu des-
teğiyle ve sadece tarafların uzlaşması halinde geçerli olan suçlu ile mağ-
durun uzlaşması (Mağdur-Fail Arabuluculuğu - MFA) olarak adlandırılır. 

                                                      
18 Bazemore Gordon (1996). Three Paradigms for Juvenile Justice In: B. Galaway and J. 

Hudson (eds.), Restorative Justice: International Perspectives. Monsey, New York, 
Criminal Justice Press, s. 37-68. 

19 Zehr Howard. (1990). Changing Lenses. A new focus for crime and justice. Herald 
Press. 
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Onarıcı adalet programları 30 yıldan uzun süredir mevcuttur. Yeni 
uygulamanın ilerlemesi uluslarüstü düzenleme gerekliliğini ışığa çıkardı 
ki, bu nedenle Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından 15 Eylül 
1999’da kabul edilen (Cezai Sorunlarda Arabuluculuk ile ilgili) Tavsiye 
Kararı No R. (99) 19 ortaya çıkmıştır. Rusya’da çocuk adaletinde onarıcı 
adalet yaklaşımının gerçekleştirilmesi 1997’de Hukuki ve Yargısal Re-
form Kamu Merkezi tarafından başlatıldı20. 

Arabuluculuğun Rus ceza muhakemesine dâhil edilmesi için teorik 
temellendirme ve yöntemsel destek konusunda 1998’de çocuk adaleti 
programının uygulamada geliştirilmesi çalışmasının yerine getirilmesi, 
MFA’nın çocuk adaletine dâhil edilmesinin yoluna çıkıldığı ilk Rus dene-
me alanı kurumuyla sonuçlanmıştır. Cheryomushkinsky Bölge Mahkeme-
si (Moskova) bazındaki deneme alanı Rus modeli onarıcı çocuk adaleti for-
masyonu için bir prototip haline gelmiştir - çocuk suçluluğuna karşılık 
olarak çocuk adaleti programlarının kullanılması21. 1998’de Hukuki ve 
Yargısal Reform Kamu Merkezi ve kuruluşunun en başından itibaren et-
kinliklerini Rusya’da çocuk adaletinin geliştirilmesine yoğunlaştıran “Al-
kol ve Uyuşturucu Bağımlılığına Hayır” (AUBH) Vakfı, hükümet dışı ör-
güt, bu mahkeme ile işbirliği halindeki programda ortak olmuştur. Daha 
sonra (2004’ün sonunda) modelin sistematik olarak gerçekleştirilmesi ve 
geliştirilmesi amaçlarıyla çocuk suçluluğunun önlenmesi için özel alt bö-
lüm kurulmuştur. Günümüze kadar, devlet tarafından finanse edilerek 
Moskova Psikoloji ve Eğitim Üniversitesi’nde “Perekryostok” küçüklerin 
sosyal ve psikolojik adaptasyonu Merkezi’nde çalışmaktadır. 

Rusya’nın birçok bölgesinde organizasyon ile ilgilenen ve onarıcı 
adalet programlar düzenleyen girişimci gruplar kurulmuştur. 2009’da 
arabulucular, idareciler ve uzlaşma görevi ve arabuluculuğun kullanıl-
masıyla ilgilenen çeşitli bölümlerin düzenleyici aktörleri için bir rehber 
ve bir bilgi kaynağı olarak hizmet eden Stardartları geliştiren ve kabul 
eden Bütün Rusya Onarıcı Arabuluculuk Birliği kurulmuştur22. Birlik, 

                                                      
20 www.sprc.ru 
21 Karnozova L.М. The including of the programs of restorative juvenile justice into 

the Court Activity. Textbook of methodics. М.: LLC “Informpoligraf”, 2009. - 
http://ilpp.ru/page_pid_706_docs_110_abc_9_lang_1.aspx 

22 Standards of Restorative Mediation. Developed and adopted by еhe Russian 
Association of Restorative Mediation. 17 Mart 2009 // http://sprc.ru/wp-
content/uploads/2012/08/Standards-of-Restorative-Mediation.pdf (in English). 
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RF’nin 15’ten fazla bölgesinin temsilcilerini kapsamaktadır. Avrupa 
Onarıcı Adalet Forumu’nun23 (Bilbao, 2010 ve Helsinki, 2012) en son iki 
uluslararası konferansınde Bütün Rusya Birliği Rusya’da onarıcı adalete 
adanmış bölümler düzenlemiştir24. 

Rus mevzuatında ceza muhakemesinde arabuluculuğun uygulanma-
sına (buna karşın, yukarıda belirtildiği gibi, fail ile mağdur arasında uz-
laşmanın uygun hukuki sonuçlarına dair standartlar vardır) veya suça 
sürüklenen çocuklara yönelik sosyal hizmet görevlisi etkinliğine dair 
hiçbir standartın belirtilmediğine dikkat edelim. Yine de, çok sayıda hu-
kuki kurum suça sürüklenen çocuklarla çalışma şekline “çocuk teknoloji-
leri”nin kurulmasına izin vermektedir25. 

Yeni uygulamanın oluşumu, bir yargılama aşamasında dosyanın 
arabuluculuğa intikal ettirilmesiyle başladı, bununla birlikte doğal ola-
rak aylarca süren hazırlık soruşturması aşamasında suça sürüklenen 
çocukla çalışmaya başlamak esasında doğrudur. Anca Rusya’da ceza 
soruşturmalarına özgü soruşturmacı yoktur. Küçükler tarafından işlenen 
suçun açığa çıkarılması ve onlarla çalışma yolları genel düzene uymak-
tadır. Ancak reform sonrası Rusya mahkemeleri, çocuk suçluluğuna kar-
şı tavırları konusunda bağımsızlıklarını gösterdi ve yeni yaklaşımların 
tanınmasının getirdiği imkanlara daha açık hale geldi. 

Günümüzde MFA’lar Rusya’nın birçok bölgesinde faaliyet göster-
mektedir. Arabuluculuk, bölgesel uzlaşma hizmetleri tarafından icra 
edilmektedir. “Hizmet”, belli bir anlamda, alt bölümler veya bu işlevleri 
yerine getiren ve eğitim sistemi (örneğin sosyal ve pedagojik veya reha-
bilitasyon merkezleri), sosyal koruma, gençlik işleri komiteleri veya 
KDN&ZP gibi çeşitli departmanların kurumlarında çalışan atanmış uz-
manlar için bir adlandırmadır. Suça sürüklenen çocuklarla çalışan 

                                                                                                                             
Ayrıca bkz.: Maksudov R.R. The programs of restorative settlement to conflicts 
and criminal situations: From unique methods to healing social tissues. - М.: 
МОО Center for Legal and Judicial Reform, 2012.- http://sprc.ru/wp-
content/uploads/2012/08/Programmes-end-end.indd_.pdf  

23 http://euforumrj.org 
24 Bkz.: Restorative Justice in Russia. Moscow, Public Center for Legal and Judicial 

Reform, 2012 // http://sprc.ru/wp-content/uploads/2012/08/Restorative-justice-in-
Russia.pdf (İngilizce) 

25 Karnozova L.М. Mediation in Penal Matters in Russian System of Law. M., 2013. - 
http://sprc.ru/  
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MFA’larının kullanımının özel kurumsal modelleri birbirinden farklılık 
göstermektedir, çünkü çeşitli bölgelerdeki deneme alanlarının teşekkülü 
farklı koşullarda üretilmiştir. 

Son yıllarda birçok bölgede suça sürüklenmiş olan çocuklarla çalış-
manın başlangıcı, hazırlık soruşturması aşamasına kaydırılmıştır. Bunun 
yanı sıra, bazı gençlik işleri komisyonları (KDN&ZP) MFA’yı cezai so-
rumluluk yaşına ulaşmamış suça sürüklenen çocuklarla çalışmak için 
kullanmaya başlamıştır. Mağdurlar çocuklar da, yetişkinler de olabilir. 

Onarıcı adalet programları sadece işlenen suçlara bir karşılık şeklini 
almamakta, aynı zamanda çocuk suçluluğunun önlenmesi için de kulla-
nılmaktadır. 2002’den beri Rusya’da onarıcı adalet hareketi çerçevesinde 
okul uyuşmazlıklarında arabuluculuğun uygulandığı ve arabulucuların 
yetişkin bir sorumlu tarafından yönlendirilen çocuklar olduğu okul uzlaş-
tırma hizmetleri26 uygulaması kurulmuştur. 

Okul uzlaştırma hizmetlerinde kullanılan programların analizleri, 
bu hizmetlerde çözülen bazı uyuşmazlıkların prensip olarak ceza huku-
ku olasılığını (hırsızlık, basit bir tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek öl-
çüde ağır yaralama, açıkta olan veya saklanmamış şeylerin hırsızlığı) 
haizdir, ancak arabuluculuk yardımıyla çözülmüştür. Sonuç olarak bü-
tün katılımcılar tatmin edici sonuçlara varmıştır ve mağdurların velileri 
polise başvurmamıştır. Bu hareketler çoğunlukla “suç oluşturan ahlak 
bozuklukları” değil; çocukların “kaba şakaları”, akılsızlıkları, zayıf hu-
kuki kültürlerinin sonucudur. Şüphesiz ki bir karşılığı gerektirmektedir, 
ancak birçok vakada ceza kovuşturması küçük ceza sorumluluğu yaşına 
ulaşmış olsa bile ölçüsüz bir karşılıktır. Uzlaştırma programlarını içeri-
den bilen okul müdürleri, öğretmenler, okul psikologları tarafından be-
lirtildiği gibi, suçlu kendisini savunmaya zorlanırken ve velileri bir mü-
dafi temin etmek için çok para harcarken uzlaştırma programlarının eği-
tici etkisi büyük başarı göstermektedir. Fakat herkes okullardaki uzlaş-
tırma hizmetleri hakkındaki coşkuyu paylaşmamaktadır. Okul uzlaştır-
ma hizmetlerinin etkinlikleri, uzlaştırma uygulaması “suçun gizlenmesi” 
olarak hizmet ettiği kadarıyla, çocuk suçluluğuyla “mücadele”ye yönel-
miş kişiler tarafından şiddetle eleştirilmektedir. 
                                                      
26 Konovalov A.U. School Reconciliation Services and Reconciliation Culture of 

Relationship: Practical Guide/edited by L.M. Karnozova. – M.: MOO Center for 
Legal and Judicial Reform, 2012. - http://sprc.ru/wp-content/uploads/2012/08/ 
Konovalov.indd_.pdf  
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Son yıllarda Hukuki ve Yargısal Reform Kamu Merkezi, Bütün Rus-
ya Onarıcı Arabuluculuk Birliği’nin alanındaki bölgelerden onarıcı ada-
let programlarıyla ilgili veri toplamaktadır. Veriler, özerklik esasına da-
yalı olarak bölgesel ve okul uzlaştırma hizmetlerinden toplanmaktadır 
(örneğin, Tablo 6’da 2011 için özet veriler sunulmuştur). Küçüklerin suç 
oluşturan ve toplumsal olarak tehlikeli hareketleri için uzlaştırma prog-
ramları, sadece bölgesel hizmetler tarafından düzenlenmektedir. 

 

Küçüklerin Katıldığı Onarıcı Arabuluculuk Programları (2011) 

Tablo 6 
Özet veri Bölgesel uzlaştırma hizmetleri Okul uzlaştırma hizmetleri 

Bölge sayısı 8 15 

Bölgedeki hizmetlerin sayısı 61 615 

Başlatılan programların sayısı 1,276 2,416 

Bitirilen programların sayısı 858 (67%) 2,221 (92%) 

Katılımcıların sayısı* 3,000 (yaklaşık veri) 4,510 

 

Bu tabloda, programa katılanların sayısı (*) arasında failler, mağdur-
lar, veliler, öğretmenler ve diğerleri vardır. 

Bölgesel uzlaştırma hizmetleriyle ilgili olarak çocukların, özellikle 
aile ve karmaşık okul uyuşmazlıklarında daha geniş spektrumda uyuş-
mazlıklarda düzenlenen arabuluculuklar mevcuttur. Suçlarda arabulu-
culuk (SA) olarak adlandırılan bölgesel hizmetler tarafından düzenlenen 
programların toplam sayısının vurgulandığı 2011 gözetim verisine göre; 
bu kategoride toplam başlatılan programların sayısı 1049 ve bitirilen 
programların sayısı başlatılan programların %62’si olan 648’dir. Böyle 
bir farklılığın temel nedeni, programda mağdurun katılımının bırakılma-
sıdır; mağdur katılımının düşük oranının belgelendiği uluslararası veri-
lerle karşılaştırıldığında, bu çok da kötü değildir. 

Her şey hesaba katılırsa, onarıcı adalet uygulaması açılımı bir şekil-
de gerçekleşmektedir, ancak bu sürecin güvenilirliğinden bahsetmek için 
henüz erkendir. Son dört yılın izleme verilerinin karşılaştırılması tezat 
içeren eğilimler göstermektedir: önceki yıllarla karşılaştırıldığında bazı 
bölgelerde birkaç program gelişmektedir, ancak bazı yerlerde program-
lar yara almıştır. Sonuncusu, bu uygulamanın kurumsal olarak sabit-
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lenmesi yöntemlerinin yokluğu ile açıklanmaktadır. Belirli idareciler 
programı bıraktığında ve sabitleme için herhangi net bir idari ve yasal 
standart olmadığında onarıcı programların kullanımı tükenmektedir. 
Ayrıca, son yıllarda eğitim ve sosyal koruma dünyasında ciddi yeniden 
yapılanmalar gerçekleşmektedir ve yeniden yapılanma sırasında bu 
hizmetlerin öneminin ekonomik açıdan ispatlanması her zaman zor olmak-
tadır. Ancak diğer taraftan, çocuk suçluluğunda uzlaştırma programları 
Onarıcı Arabuluculuk Birliği’nin bilgi toplama sisteminde olmayan diğer 
bölgelerde de uygulanmaktadır. 

Günümüzde küçüklerle çalışmada onarıcı yaklaşımın daha yoğun 
gelişimi için koşullar ortaya çıkmıştır. 

Bu muhtemelen, Rusya Federasyonu Başkanlık Kararnamesi tara-
fından 1 Haziran 2012’de kabul edilen 2012-2017 dönemi için Çocuklar 
Yararına Ulusal Hareket Stratejisi’nde yer alan uyumlu maddeler saye-
sinde mümkün hale gelmiştir. Bu belgede onarıcı yaklaşımın suça sürük-
lenen çocuklarla çocuk-dostu adaletin gelişimi çerçevesinde ve okul 
uyuşmazlıklarına karşılıklar dünyasında yüksek öncelikli olduğu kabul 
edilmektedir. Ancak Strateji’nin kendisinin herhangi tek bir yaklaşım 
üzerine kurulmuş olduğunun kabul edilmemesi ve çalışmaların planla-
nan yönünün birbirleriyle zıtlık içinde olduğunun görünebileceği gerçe-
ğinde zorlukları görebiliriz. Bir diğer risk de onarıcı hizmetlerin esası 
hakkında söz konusu yönergelerin biçimselleştirme ile sonuçlanabilir 
olması ve yaklaşımın aksiyolojik ve kavramsal olarak zayıflatılmasında 
yatmaktadır. Her halükarda yeni imkanlar, aynı zamanda Rusya’daki 
onarıcı uygulamalar camiasında bir zorluk haline gelmektedir. 

Siyaset ve “Dilbilim” 

Bu bölümde, bu çalışmanın başlangıç noktasında bahsedilen termi-
noloji konusuna değineceğiz. 

2000’lerde Rusya’da Çocuk Adaleti Hakkında Kanun’un kabulü im-
kanı bilfiil tartışılmıştır (kanun taslakları Meclis’e sunulmuştur). Özerk 
çocuk adaleti sisteminin geliştirilmesine karşı birçok sav ortaya atılmış ve 
Kanun kabul edilmemiştir. Rus mevzuatında böyle bir kelime kombinas-
yonunun olmadığı sürece “çocuk adaleti” teriminin kullanılmasının im-
kansızlığı hakkında hukukçuların sebepler ileri sürmesinin nedeni budur. 

Fakat bizi bu terimi kullanmaktan alıkoyan bir durum daha vardır. 
Sivil toplumun toplumsal hayata dair sorunların çözümüne katılmasının 
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öneminden bahsederken temel bir aksiyolojik fikir birliği bulunmuyor-
muş gibi kuruntulara kapılmamalıyız. Böylelikle, son yıllarda Rusya’da 
“çocuk adaletine karşıtlık” hareketi başlamıştır. Bu kişiler ebeveynler 
topluluğunun ve kilisenin yetkili temsilcilerinin belirli bir bölümüdür. 
Bu hareket, devletin aile hayatına haksız müdahalesi ve çocukların aile-
lerden alınmasınına karşı çıkmak temeline dayalıdır. Bu haksız müdaha-
le ve çocuğun aileden alınması (çocuk koruma hizmetleri tarafından 
temsil edilen ve hiçbir “çocuk adaleti” içermeyen hareketler) “çocuk ada-
leti” OLARAK adlandırılmaktadır. Hareket ivme kazanmaktadır, ideolo-
jik olarak güçlenmektedir, çocukların Rus ailelerden yurt dışına alınma-
sıyla ilgili bilgilerle “kızışmaktadır” ve kamuda ve siyasi olarak geniş 
çapta yankı yükselmiştir. 

Sonunda “çocuk adaleti” terimi negatif bir çağrışım kazanmıştır. Bu 
hareketin baskısı altında bazı bölgelerde yetkililer yukarıda bahsi geçen 
genç suçlularla çalışma uygulamasına çocuk adaletinin unsurlarını tak-
dime yönelik girişimleri engellemiştir. Bu çalışmanın esası, kamu görüşü 
baskısı altında olanla aynı değildir, ancak uygulamada bu kelime eleştiri 
odağı haline gelmiştir. 

Terim alt bölümü “çocuk teknolojileri” yakın zamanda ortaya çıkmış-
tır. Bugün bu terim, “çocuk adaleti”nden bahsetmek için değil, fakat, 
buna rağmen, suça sürüklenen çocukların iyileştirilmesinde yeni yolların 
oluşturulması sürecinde yapılan şeyleri adlandırmaktadır. Dolayısıyla, 
günümüzde küçükler ve aileleriyle çalışma “çocuk teknolojileri” olarak 
adlandırılmakta, ancak birçok diğer ülkede kanunu ihlal eden küçüklerle 
bağlantılı bu etkinlikler çocuk adaleti sistemi içinde uygulanmaktadır. 
Kesin olarak bu yeni terim, bu sahada Rus miladını simgelemektedir ve 
şimdi “çocuk adaleti” hakkında kanun faaliyet dışındadır. 

Sonuçlar ve Geleceğe İhtiyatla İyimser Bir Bakış 

Günümüzde bu sahada birçok zorluk vardır, ancak çocuk suçlulu-
ğuyla mücadele ile ilgili olarak çocukların adaletinde iyileşmede aşikar 
ilerleme izlenmektedir. Her ne kadar bu vakalarla ilgili yargılama genel 
ceza adaletinin bütünü oluşturan parçalarından biriyse de amaçları git-
tikçe daha çok eğitim ve öğretimle ilgili ve yeniden sosyalleştirici adalete 
doğru kaymaktadır. 2010’da, RF Yargı Teşkilatı’nın özel çalışma ekibi 
tarafından toplanan bilgilere göre, küçükler tarafından işlenen suçlarla 
ilgili adalet alanında çocuk teknolojileri Rusya Federasyonu’nun 52 bi-
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riminin mahkemelerinde uygulanmıştır27. Günümüzde bu alan genişle-
mekte ve diğer bölgeler bu sürece dahil olmaktadır. 

Bu değişiklikler, adli kararların istatistiklerinde gösterilmektedir. 

 

Cezalandırıcı ve cezalandırıcı olmayan tedbirlerin karşılaştırılması28 

Tablo 7 
Dizin 2010 2011 2012 

Mahkemeler tarafından davaları dikkate alınan küçüklerin sayısı 
(kişiler)  

73,605 64,309 57,182 

Bunlardan:    

Mahkum edilen (%) 64% 60.7 % 57.8% 

Bir ceza davası düşürülen (uzlaşma suretiyle, eğitim ve öğretim-
le ilgili tedbirle vb.) (%) 

34% 37.7% 40.5% 

Eğitim ve öğretimle ilgili zorunlu tedbirleri içeren (davaları 
mahkemede görülen bütün çocukların oranı- %)  

 5.4 % 5.9% 6% 

 

Tablo 7’de görüldüğü gibi son yıllarda küçükler bakımından ceza 
politikasında cezalandırıcı yaptırımların azaltılması eğilimi vardır: suça 
sürüklenen çocukların %40’ında dava reddedilmiştir ve davaların 
%80’inde cezalar hürriyeti bağlayıcılıkla birleştirilmiştir. Sorun, kapalı 
kurumları kapsayan eğitim ve öğretimle ilgili tedbirlerin yetersizliğiyle ilişki-
lendirilmektedir. Başka bir deyişle, yargı sisteminin yeni adaleti şekillen-
dirmek için hazırlılığı onarılabilir (hakimlerle doğrudan tartışmalarımız 
bunu kanıtlamaktadır), ancak insani ve pedagojik bölümler yeterince 
hazırlanmamıştır. Gerçek şu ki, çocuk adaleti sadece hukuki bir müesse-
se değildir. Onun hukuki formu, bu formu dolduracak geliştirilmiş insa-
ni içeriği gerektirmektedir. Dahası, bu koşullar her ne kadar bölgelerde 
çok farklılık gösterse de, yeniden güvence altına alınan sosyalleştirme 
uygulamalarının gerçekleştirilmesinin koşullarını gerektirmektedir. Ör-
neğin, zorunlu çalışmalar (kamu hizmeti) gibi böyle cezaların kullanımı-
nın toplamda artmasına rağmen (eğitim ve öğretim görüş açısından çok 
faydalı), Moskova’da (ve diğer birçok yerde) bunun fiili olarak kullanıl-
ması için altyapı yoktur. Bazen görevden nükteli bir hukuki kurtuluş 
                                                      
27 http://www.vsrf.ru  
28 Hesaplamalar RF Yargıtay Adalet Dairesi’nin küçüklere dair adli kararlar hak-

kındaki istatistikleri esas alınarak yapılmıştır. 



Reaction to the Juvenile Offences in the Russian Federation 

 

601 

olan ancak eğitim ve öğretim nazarından anlamsız “geri bırakılan ıslah 
edici çalışma” şeklindeki bir ceza verilmektedir. Ve en sık kullanılan 
tedbir, şartlı cezaya, çoğu durumda eğitim ve öğretimle ilgili yaptırım 
eşlik etmemektedir, çünkü şartlı tahliye hizmeti yoktur. Dolayısıyla, eleş-
tiri ve öngörüler haklıdır ve kanunun ihlali için sorumluluk mekanizma-
larının yokluğu çocuk suçluluğunun büyümesi sonucuna yol açacaktır. 
Gerçek şudur ki tekrar suç işleme sayısı artmakta ve bu, “suçlulukla mü-
cadele eden” bazı kişileri cezai ehliyet yaşını 12’ye düşürmeyi talep et-
meye zorlamaktadır. Pedagojik çabaların yoğunlaştırılması ile eğitim 
öğretim ve yeniden sosyalleştirme tedbirlerinin daha geniş kullanımının 
kurumsal olarak geliştirilmesi yerine bu denenmektedir. 

Çocuk adaletinin geliştirilmesi eğilimlerinin resmi tespiti, 1 Ekim 
2011’de “Çocukların Ceza Sorumluluğu ve Cezalandırılmasının Özellik-
lerini Düzenleyen Mevzuatın İdaresine Dair Mahkeme Uygulaması Üze-
rine” başlıklı RF Yargıtay Genel Kurulu Kararı’nda yer almıştır29. Burada 
yeni “çocuk teknolojileri”nin kullanım modellerinin şekillendirilmesinde 
mahkemelerin deneyimleri özetlenmiş ve yasallaştırılmıştır. Bu Karar’ın 
yazılmasında işlenmiş mahkeme etkinliklerinin geliştirilmesinin temel 
önemli yönlerine işaret etmek için aşağıdaki şekilde sıralanabilir: 

- hâkimlerin uzmanlaşması, 

- cezalandırıcı yaklaşımın en aza indirilmesi, 

- adaletin eğitim ve öğretimle ilgili ve yeniden sosyalleştirme işlev-
lerine bağlılık, 

- küçükler tarafından işlenen suçlara karşılık olarak yeni yaklaşımla-
rın kullanılması, mahkemelerin yeni meslek çevreleriyle (öğretmenler, 
psikologlar, arabulucular) ve örgütlerle işbirliği içinde olması. 

Bütün geri kalanı, bu hükümlerin açıklamasıdır. 

Önemli yönleri arasında çocuk adaletinin oluşumunda iki yön ayrı-
labilir: rehabilitasyon modeli ve onarıcı model. İlk çeşitte (Rostov Oblast 
önderidir) sosyal hizmet çalışanının (veya bu işlevlere sahip hâkim yar-
dımcısına) etkinliğine ve suça sürüklenen çocuğun yeniden sosyalleşme-
sini sağlayan diğer aktörlerle işbirliğine önem verilmiştir30. Bu durumda, 
çocuk adaletinin en önemli unsuru olan MFA’nın idaresi üzerine çalışma 

                                                      
29 http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=7732  
30 Bkz. Rostov Bölgesel Mahkemesi’nin web sitesi: http://www.rostoblsud.ru/to_3524582 
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vurgulanmamıştır. Bu modelin kullanımı, mağdurla failin görüşmeleri-
nin gerçekleşmesi şartına dayansa bile, çalışma birçok yönden ihtiyari 
kalmaktadır. 

İkinci çeşit model, onarıcı çocuk adaleti; onarıcı adalet programları, 
sosyal hizmetler ve rehabilitasyon programları kümesinin geliştirilmesi-
ne yönlendirilmiştir. Günümüzde Rusya’nın küçüklerle çalışmada onarı-
cı programların kullanımını tamamen devreye sokan bir bölgesi vardır: 
suçlular ve zor hayat koşulları altında olan daha geniş çocuk kategorisi-
nin her ikisi de, - bu bölge Perm Bölgesi’dir (Perm Krai)31. 

Çocuk adaleti ideologları bunu özelleşmiş bir çocuk mahkemesi ola-
rak tanımlamaktadırlar. Ancak, bu mahkemelerin (resmi olarak) kurul-
ması bu alanın kurumsallaştırılmasının tek yöntemi değildir. Ve ulusla-
rarası tavsiyelerde çocuk adaleti, sadece bir mahkeme sistemi olarak 
değil; aile, okul, ikamet yeri ve yaşıtlarla ilişki ve suçların işlendiği yerler 
bağlamının dikkate alındığı daha geniş bir sistem olarak algılanmaktadır 
(Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin üyelerine çocuk suçluluğuyla 
çalışmanın yeni yöntemleri ve çocuk adaletinin rolüyle ilgili Bölüm II; 
madde 2, (2003) 20 No’lu Tavsiyesi). 

Rusya’da, küçüklerle ilgili olan çok büyük çapta bir şartnameler ve 
yönetmelikler derlenmiştir ve çeşitli kanunlara ve diğer düzenlemelere 
yayılmıştır. Aktörler ve kurumlar ayrı şekilde, tek bir sistem ve yakla-
şımdan yoksun olarak çalışmaktadır. Uluslararası standartlara uygun 
olan şartnameler ve yönetmeliklerin kanunlaştırılması bunların kabul 
edilmesi için temel kurumsal koşulların geliştirilmesi, çocuk yanlısı ada-
let ile çocuk suçluluğunun önlenmesi ve yeterli karşılık için daha geniş 
uyumlu sistemin yaratılması için en önemli adım haline gelebilir. 

 

                                                      
31 Bkz. Perm Bölgesi Mahkemesi web sitesi: http://oblsud.perm.sudrf.ru/modules. 

php?name=docum_sud&rid=23 
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Introduction 

Acknowledging that Japan has a very low crime rate, one of the rela-
tively serious problems related to crime in Japan is juvenile crime. How-
ever, the number of juvenile crimes has decreased over recent years, 
mainly due to declining birth rates and consequent reductions in the 
numbers of juveniles. With regard to current levels of juvenile crime, the 
juvenile justice system in Japan is generally considered to be successful, 
as evidenced by the very low crime rate among adults in Japan. 

The Japanese juvenile justice system was established in 1949, with 
the enactment of the Juvenile Law soon after World War II, influenced 
by the juvenile justice movement in the United States. The overall 
framework for juvenile justice has not changed since that time, although 
since 2000, the Juvenile Law has undergone several important revisions, 
mainly as a result of the “get-tough” movement and the “victims’” 
movement. Then, after the introduction of the lay judge system in 2009, 
new problems and issues arose with criminal trials of juveniles. 

In this report, I will first provide an overview of juvenile justice in 
Japan and outline recent revisions to our juvenile law. Next, I will high-
light the problems presented by our system of criminal trials for juvenile 
cases under the lay judge system introduced in 2009. To conclude, I will 
address the questions asked about juvenile justice in Japan. 

                                                      
 Professor of Law, Hitotsubashi University, Tokyo, Japan, h.kuzuno@r.hit-u.ac.jp 
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1 Overview of Juvenile Justice in Japan 

(1) Purpose and Jurisdiction 

There was a big wave of juvenile delinquency shortly after World 
War II. This was caused by a terrible confusion in Japanese society. Japan 
enacted a new Constitution that emphasized the educative and educa-
tion of children as well as human rights. An entirely new juvenile law 
was enacted in 1948 replacing the old law of 1922. The Juvenile Law of 
1948 was modeled after the Standard Juvenile Court Act of 1943 in the 
United States that was based on the parens patriae philosophy. Thus it 
emphasized the educative function as a way of addressing the serious 
problem of juvenile delinquency. Criminal trial and punishment were 
not deemed appropriate. 

The family court was established. The family court is a purely judi-
cial body on which a professional judge sits, and its jurisdiction covers 
domestic cases and juvenile delinquency cases. The family court plays an 
essential part in juvenile justice. There is one main family court and sev-
eral branches in each of Japan's fifty prefectures. 

Article 1 of the Juvenile Law describes the purpose of the law as the 
sound development of juveniles. The Juvenile Law provides the family 
court hearing as well as protective measures to achieve this purpose. 

Article 3 of the Juvenile Law prescribes that the family court shall 
have jurisdiction over the following juveniles: (1) juvenile offender; a 
juvenile from 14 to 19 years of age who has committed a criminal of-
fense, (2) law-breaking juvenile; a juvenile under 14 who has in violation 
of penal provisions, (3) pre-offender; a juvenile under 20 who is likely to 
commit an offense or act in violation of penal provisions, in view of his 
or her character or circumstances, because of specific factors. 

Under the Child Welfare Law, cases of juveniles under 14 are sent to 
the child welfare agencies. Only when child welfare agencies refer cases 
to the family court for protective measures may the family court deal 
with them. The number of pre-offense cases referred to the family court 
is also very small, 378 in 2011. Almost all the cases referred to the family 
court are those of juvenile offenders, therefore I will focus on the proce-
dure for juvenile offenders. 
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(2) The Procedure before Family Court 

Before outlining the procedure and disposition, I would like to ex-
amine the trend of juvenile delinquency (see Fig. 1). According to the 
police statistics, the rate of juveniles processed by the police has in-
creased in early 2000s. The police called this trend ‘the fourth peak of 
delinquency’ after World War II. In terms of distribution, larceny and 
embezzlement of lost property account for more than 80% (see Table 1). 
Accordingly the increase or decrease of the number of juveniles proc-
essed for these offences is strongly linked with those for all offences. 
Additionally its fluctuation would be determined by the police law en-
forcement practice for juveniles since virtually all of these offences are 
minor ones. 

 
Source: White Paper on Crime 2012. 
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Table 1 Distribution of Juveniles Cleared for Non-Traffic Penal Code 
Offences in 2011 

Total  94,859 (100.0)  

 Homicide  60 (0.1)  

 Robbery  625 (0.7)  

 Injury  5,553 (5.9)  

 Assault  1,646 (1.7)  

 Theft  59,382 (62.6)  

 Fraud  947 (1.0)  

 Extortion  1,403 (1.5)  

 Embezzlement  16,421 (17.3)  

  Embezzlement of Lost Property  16,369 (17.3)  

 Rape  82 (0.1)  

 Forcible Indecency  455 (0.5)  

 Arson  141 (0.1)  

 Breaking into a Residence  2,992 (3.2)  

 Damage to Property  2,187 (2.3)  

 Others  2,965 (3.1)  

Source: White Paper on Police in 2012. 

According to the police statistics, the number of juveniles processed 
for robbery has increased sharply since 1997 although that for homicide 
has not (see Fig.2). As a result of police press releases, the mass media 
reported this trend to be evidence that juveniles had become much more 
violent and called for tougher policy on juveniles. Strong public and po-
litical concern were generated about juvenile justice reform. The Juvenile 
Law was revised in 2000 partly as a result of this. Shortly after the revi-
sion of 2000, the number of juveniles cleared for robbery descended dras-
tically. 

It was pointed out, however, that police law enforcement for serious 
cases of juveniles had become tougher than before and that the rapid 
increase in the number of juveniles processed for robbery was most 
likely a result of the changes in law enforcement practice, together with 
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increased numbers of participants in specific cases. For example, snatch-
ing resulting in bodily injury of victims could have been processed as 
‘robbery with bodily injury’ since 1997, which had previously been proc-
essed as two offences of ‘larceny’ and ‘bodily injury’, even when the re-
sultant bodily injury was not serious. 

 
Source: White Paper on Crime in 2009. 

The police investigate juvenile offence cases and search for suspects 
and evidence based on the general rules on crime investigation of the 
Law of Criminal Procedure. Although the Juvenile Law and the Police 
Rules on Investigation have several provisions for special treatment of 
juveniles such as restrictions on arrest and detention and safeguards 
concerning police interviews, there is a strong doubt as to whether these 
are functioning effectively in practice to protect juveniles. The maximum 
period for the detention of juveniles before the referral of cases to the 
family court is 23 days. During the pre-referral detention, the police and 
the public prosecutors may interrogate the juveniles. 

Previously the defense lawyers are seldom appointed for the juve-
niles in practice, although they have the right to appoint the lawyer. The 
appointment rate was estimated to be about 10% for the arrested and 
detained juveniles. In 2004, court appointed defense lawyer system 
started to apply to the detained suspects including detained juveniles. 
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After the scope of application was extended in 2009, defense lawyers are 
appointed for approximately 70% of detained suspects. 

The police refer minor cases of juvenile offenders directly to the 
family court and other cases to the public prosecutors. The public 
prosecutor refers all cases to the family court after completing the in-
vestigation. Thus all cases are sent in the end to the family court. In 
contrast, the public prosecutor has discretion not to prosecute adult 
cases even when there is probability of guilt. The percentage of sus-
pended prosecutions for non-traffic Penal Code offenses was 36.4% in 
2011 while the prosecution rate was 41.9%. Furthermore, the police 
may not refer relatively minor cases of adult offenders to the public 
prosecutor. 32.6% were disposed of in this manner among all non-
traffic Penal Code offenses processed by the police in 2011. These ways 
of screening the cases by the public prosecutor and the police are not 
applicable to the juvenile cases. 

(3) Family Court Procedure 

After the family court receives the cases, pre-hearing investigations 
are then conducted for all referred cases. The family court judge may 
order, after finding probable cause based on the legal investigation, the 
family court probation officer to interview the juvenile, parent(s) and 
persons concerned and to conduct any other necessary investigations. 
This is called social investigation. It is conducted in practically all cases. 
Article 9 of the Juvenile Law prescribes that social investigation shall be 
conducted in regard to the behavior, life history, characteristics and en-
vironment of the juvenile, of his parent(s) or of other persons concerned, 
making every effort to utilize medical, psychological, pedagogical, socio-
logical and other expertise. Half of family court probation officer are 
responsible for juvenile cases. The family court judge may adjourn a 
hearing and place a juvenile under tentative probation, which is super-
vised by the family court probation officer. 

Additionally the family court judge may detain juveniles at the clas-
sification centre where classification on the predisposition or psychologi-
cal state is conducted. As of 1 April, 2012, 52 centres had been estab-
lished nationwide. Detention orders were made for 8.7% of all non-traffic 
cases in 2011. The period of detention is generally limited to less than 4 
weeks. Under the revised Juvenile Law of 2000, the maximum period 
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may be extended in highly exceptional cases to 8 weeks if necessary for 
the purpose of finding the facts. 

Fig. 3 Flow of Institutional Classification in Juvenile Classification 
Centre 

 
Social investigation has two functions. One is to collect, analyze and 

summarize the information about the personality of juveniles and the 
social background. The family court judge decides what disposition is 
appropriate for the juvenile based on the report presented by the family 
court probation officer. The other function is supportive and educative. 
During the social investigation, the family court probation officer may 
offer various instructions, advice and assistance to help the juvenile and 
parent(s) to overcome their problems, in order to prevent re-offending. 
The family court probation officer may make necessary arrangements 
with social services to support them. After observing such supportive 
and educative action, the family court probation officer makes the report. 
Thus social investigation works as social casework. 

Based on the reports by the family court probation officer and the 
classification centre, the family court judge decides whether a hearing 
should be held. If the family court judge finds that there is no probable 
cause of the offence or that it is inappropriate to subject the juvenile to a 
hearing, the case shall be dismissed without a hearing. 
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Fig. 4 Flow of Procedure for Juvenile Delinquents 

 
The hearing has a highly informal nature. Article 20 (1) of the Juvenile 

Law prescribes that a hearing shall be conducted in a peaceful atmosphere 
with emphasis upon kindness. It is not open to the general public or mass 
media. Under the revised Juvenile Law of 2008, victims are permitted to 
attend the hearing by the special order of the family court judge. The juve-
nile, parent(s), and attendants are summoned on the date of hearing. The 
family court probation officer is also required to be present. Additionally 
teachers, employers and so on may be permitted to attend the hearing. The 
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public prosecutor may attend the hearing only with special permission 
given by the family court judge in highly exceptional cases. 

The juvenile or legal representatives may appoint an attendant, usu-
ally a lawyer. Previously, attendants were rarely appointed, mainly be-
cause the Juvenile Law did not provide for a system of court-appointed 
lawyers for juveniles processed in family court. The revision of the Juve-
nile Law introduced such a system in 2000, and the scope of such ap-
pointments was extended in 2007. However, the frequency of appoint-
ments by the family court still remains low — less than 10% of all ap-
pointments of lawyers. Lawyers and Bar Associations in the nationwide 
have engaged in volunteer representation of juveniles since the early 
2000s. As a result, 11.7% of juveniles processed for all non-traffic cases in 
2009 were represented in family court, and this figure has doubled since 
then. Currently, nearly 70% of juveniles detained at the classification 
centre are represented by lawyers. 

The family court judge shall dismiss the case after the hearing if the 
court finds that there is no proof of the offence or that it is unnecessary to 
place the juvenile under protective measures. Otherwise protective meas-
ures are imposed. They can be (1) commitment to the Juvenile Correction 
Centre, (2) commitment to the Child Welfare Institution, or (3) probation. 

More than 80% of all non-traffic cases are dismissed without or after 
a hearing. They are dismissed after social investigation practically in all 
cases, based on a decision drawing upon expertise in human behavior. 
Social investigation works as social casework in that it exercises the edu-
cative function of juvenile justice. Informal educative action to support 
juveniles to overcome their problems may be taken by the family court 
probation officer. The percentage of dismissals without or with hearings 
by reason of educative action for non-traffic offences is nearly 90%. Thus 
such a high percentage of dismissals is a result of social casework in the 
course of family court procedure. 

The family court judge may refer the case to a child welfare agency 
after the pre-hearing investigation or hearing. Additionally the family 
court may transfer the case to the public prosecutor for criminal prosecu-
tion. Only in this case may a juvenile be tried in the criminal court and 
punished as a ‘criminal’. Generally, transfer for criminal prosecution is 
considered to be exceptional for juveniles. The number was 150 for non-
traffic offences in 2011. When the juvenile reaches 20 years of age, the 
case shall then be transferred to the public prosecutor. 
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Fig. 5 Distribution of family court Final Disposition for Non-Trafic 
Cases in Family Court (2011) (Total Number is 94,305) 

 
Source: White Paper on Crime in 2012. 

(4) Outline of Juvenile Treatment 

The Juvenile Correction Centres are institutions administrated by the 
Ministry of Justice. As of 1 April, 2012, 52 centres had been established 
nationwide. According to age, the likelihood of re-offending and the 
physical and mental condition of juveniles, they are classified into four 
categories. Primary juvenile training schools are established for juveniles 
generally aged 12 or older but typically younger than 16 and without seri-
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ous physical or mental disability. Middle juvenile training schools are for 
juveniles generally aged 16 or older but younger than 20 and without seri-
ous physical or mental disability. Special juvenile training schools are for 
juveniles generally aged 16 or older but younger than 23 and without seri-
ous physical/mental disability but with strong criminal tendencies, while 
medical juvenile training schools are for juveniles generally aged 12 or 
older but younger than 26 and with serious physical/mental disabilities. 

With regard to the term of admittance, they are divided into three 
categories. Normal short-term treatment is provided for juveniles whose 
correction and rehabilitation are expected through intensive guidance 
and training for a short period, within 6 months. Special short-term 
treatment is provided in open facilities for those who are less inclined to 
delinquency for a period of 2 or 3 months. The term for long-term treat-
ment is generally about 1 year. In exceptional cases where special long-
term treatment is necessary in light of mental or other problems, the term 
may be about 4 or 5 years. The special long-term treatment program 
started in 1998 when the term of admittance of less than 2 years was 
heavily criticized after a 14 year old boy’s murder case in Kobe. Al-
though some of the Centres are open or semi-open facilities, there is gen-
erally strict discipline as well as training programs. 
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Table 3 Number of Juveniles Newly Admitted to Juvenile Training 
Schools by Types of School and Treatment Programs (2011) 

Treatment Program Total Primary Middle Special Medical 

Total  3,486 695 2,654 60 77 

  (100.0) (19.9) (76.1) (1.7) (2.2) 

   

 
General Short-
Term Program 911 210 701 - - 

  (26.1)  

   

 
Special Short 
Term Program 44 11 33 - - 

  (1.3)  

   

 
Long-Term Pro-
gram 2,531 474 1,920 60 77 

  (72.6)  

Source: White Paper on Crime in 2012. 

Generally, training programs provided in juvenile training schools 
are deemed to be helpful to rehabilitation of juveniles. Re-admission and 
imprisonment rates of juveniles discharged from juvenile training schools 
have been relatively lower than re-imprisonment rate of those discharged 
from penal institutions. In 2011, the re-admission rate of juveniles dis-
charged from juvenile training schools was 15.4% within 5 years, and the 
rate of imprisonment in penal institutions after final discharge from juve-
nile training schools was 8.1% within the same period. In contrast, the 
cumulative percentage of re-imprisonment of released inmates from penal 
institutions was 41.7% within 5 years, and 53.6% within 10 years. 

There are two categories of child welfare institutions: homes for de-
pendent children and homes for the support for unsupported children. In 
these institutions, rearing, care, education and support are offered to chil-
dren. There is no difference in treatment between juveniles committed by 
the family court and children committed by the child welfare agencies. 
Almost all children committed by the family court are treated in the 
homes for the support for unsupported children whose predecessor was 
the Reformatory Schools modeled after those in the United States. 
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One of the protective measures is probation in the form of commu-
nity treatment. Juvenile probationers may be placed on probation until 
they are 20 years of age. Probation is supervised by the probation officers 
who are assigned to the probation office. In practice, the Volunteer pro-
bation officers offer necessary guidance and support directly to juveniles. 
Juveniles are also placed on probation after they are released on parole 
from the Correction Centres. 

The juvenile prosecuted in the criminal court is subject to the same 
procedure as an adult. However, some special provisions are applicable 
to juveniles. For instance, a life sentence shall be imposed on offenders 
under 18 at the time of offence when the death penalty would be consid-
ered appropriate, and imprisonment for 10-15 years may be imposed 
instead of a life sentence. When imprisonment for less than 3 years 
would otherwise be imposed, this is reduced to an indeterminate sen-
tence within the scope of an applicable penalty. Additionally juveniles 
shall serve the sentence of imprisonment separately from adult inmates. 
Although reduction of a life sentence to imprisonment for 10-15 years for 
juveniles under 18 is now discretionary, it used to be mandatory before 
the revision of Juvenile Law in 2000. Under the revised Juvenile Law, 
juveniles under 16 may be tried in the criminal court and sentenced to 
imprisonment. Juveniles under 16 shall serve their prison sentences in 
the Juvenile Correction Centres until they reach 16 years of age. In such 
cases, compulsory labor is not imposed until this time. 

 

Table 4 Number of Juveniles Convicted for Non-Traffic Penal Code 
Offences by Ordinary First Instance Court  

Imprisonment with or without Labor

  

Total in 
2002 

Death 
Penalty

Life 
Impris-
onment

Inde-
termi-
nate 
Sen-

tence 

Deter-
minate 

Sen-
tence 

Of 
which: 

Sus-
pended 

Sen-
tence 

With 
Probation Fine 

Transfer 
to family 

court  

117 0 0 45 1 53 16 2 2 

Source: White Paper on Crime in 2012. 
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2 The Revision of Juvenile Law in 2000 

(1) Revisions of the Law since 2000 

The Juvenile Law of 2004 has undergone several important revisions 
since 2000, mainly influenced by the get-tough movement and the crime 
victims’ movement. 

The most important revisions in 2000 will be discussed below. 

Significant changes caused by the revised law of 2007 can be catego-
rized into three areas: First, the Juvenile Law was revised with regard to 
stricter handling of cases involving law-breaking juveniles below 14 
years of age as follows: (1) the police were authorized to engage in inves-
tigative activities for serious law-breaking juvenile cases; (2) child guid-
ance centres were ordered to refer such cases to the family court for hear-
ing, as a general rule; and (3) juveniles below 14 years of age may be 
committed to juvenile training centres. 

Second, concerning probation, the family court may give an order to 
commit a juvenile to juvenile training centre or child welfare institutions, 
if they fail to comply with conditions of probation, upon the request by 
the probation officer. 

Third, the revised law extended the scope of cases in which defence 
lawyers may be appointed for juveniles detained at the classification 
centres by the family court. 

Under the revised law of 2008, victims may be permitted to attend 
the juvenile hearing, by special order of the family court. In practice, 
virtually all victims who requested to do so have been permitted to at-
tend and state their opinions at these hearings. 

Currently, the Government is preparing further revision in three ar-
eas: (1) extending the scope of cases for court-appointed lawyers; (2) ex-
tending the scope of commitment of public prosecutors; and (3) permit-
ting stricter criminal sentences for juveniles. 

(2) Main Features of the Revised Law of 2000 

Juvenile justice has been deemed to have two functions: the educa-
tive function and the crime control function. The educative function has 
been the primary one since the Juvenile Law declares its purpose to be 
the sound development of juveniles. Accordingly the protection of soci-
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ety can be achieved through the prevention of re-offending as a result of 
the juvenile’s sound development. The purpose of criminal punishment 
such as retribution and deterrence is excluded from the Juvenile Law. 

Over the last twenty years, however, theory and practice have been 
placing greater emphasis on the crime control function. This position 
requires finding the truth in order that the State would never let a juve-
nile delinquent off without charge. Additionally it demands stricter dis-
positions or stronger criminal punishments for serious offences, with the 
intention of maintaining social order. It regards retribution and deter-
rence as important factors in disposing of juvenile cases. As a result of 
this trend, the Juvenile Law was revised in 2000. 

The revision in 2000 contains three parts. The most important part 
was concerned with the criminal prosecution of juveniles. Before the 
revision, the family court was permitted to refer only the cases of juve-
niles over 16 to the public prosecutor for criminal prosecution. The re-
vised Juvenile Law lowered the minimum age limit from 16 to 14 (Article 
20(1)). Additionally the family court is obliged in principle to refer the 
cases of juveniles over 16 who have committed a homicide or a malicious 
offence resulting in death (Article 20(2)). Thus the likelihood for juve-
niles to be tried in the criminal court and punished criminally was in-
creased. This clearly shows the nature of the revision as getting tough on 
juvenile ‘crime’. 

Secondly, the revised Juvenile Law changed the procedure of fact-
finding. The maximum period of pre-hearing detention in the classifica-
tion centre was extended from 4 weeks to 8 weeks. The family court may 
permit the public prosecutor to attend the fact-finding hearing when the 
juvenile deny the alleged offence or the case is highly complicated. Until 
this revision, the public prosecutor had been totally excluded. 

Thirdly, several provisions concerning victims were enacted. Vic-
tims can make statements regarding their opinion or feelings about the 
offence and offender either to the family court judge or to the family 
court probation officer should they so wish. They are permitted to in-
spect or copy the case records and shall be informed of the final decision. 
Similar provisions had been made in the Law of Criminal Procedure 
immediately shortly before the revision of Juvenile Law. 
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(3) Operation of the Revised Law 

If the family court finds that criminal punishment is necessary in the 
light of the nature and the circumstances of the offence, as mentioned 
above, the case will be sent to the public prosecutor for criminal prosecu-
tion, where the juvenile become subject to a criminal trial and a criminal 
punishment. Such cases, however, account for only 0.2% of all the cases 
sent to the family court. Generally referral for criminal prosecution is 
regarded as exceptional for juveniles. 

Before the revision of 2000, the percentage of transfers to the public 
prosecutor for criminal prosecution had been small even for very serious 
cases causing the death of the victims. Since Article 20(2) of the revised 
Juvenile Law made it a general principle to transfer the juvenile who 
committed a homicide or a malicious offence resulting in death for cri-
minal prosecution, the percentage of the cases referred for criminal pro-
secution has rapidly increased. Effectively, the disposition of these cases 
has been based primarily upon the criterion of the gravity of offence. The 
predominance of crime control is illustrated here. 

 

Table 5 Transfers to the Public Prosecutor for Criminal Prosecution 
        

  

Average 
Yearly Per-

centage over 
the 10 Years 
before En-
forcement 

2001.4.1-

2002.3.31

2002.4.1- 

2003.3.31  

2003.4.1-

2004.3.31

2004.4.1-

2005.3.31

2005.4.1-

2006.3.31

Number of 
Cases for 
2001.4.1-
2006.3.31

Homicide 24.8% 50.0% 36.4% 65.0% 65.0% 42.1% 85

Bodily Injury 
Resulting in Death 9.1% 68.2% 43.8% 50.0% 72.0% 25.0% 157

Robbery Resulting 
in Death 41.5% 88.9% 46.2% 33.3% 85.7% 100.0% 46

Dangerous Driving 
Resulting in Death 93.3% 100.0% 80.0% 100.0% 33

Others 100.0% 100.0% 3

Total Percentage 67.7% 51.7% 55.8% 73.6% 48.6%

Total Number of 
Cases Referred for 
Criminal Prosecu-

tion 44 51 45 36 17 324

Source: The Supreme Court Homepage, 
http://courtdomino2.courts.go.jp/tokei_misc.nsf 
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Note: As for homicide, attempted homicide has been excluded since 
1 April 2001. 

3 Lay Judge Trials of Juvenile Cases 

(1) Outline of Lay Judge System 

Japanese lay judge trial is called “saiban-in” trial. It was introduced 
by the Lay Judge Act, which came into force on 21 May 2009. In virtually 
all cases, the judicial panel is composed of six lay judges and three pro-
fessional judges. Under the newly introduced lay judge system, citizens 
participate into Japanese criminal trial for the first time in 66 years. This 
new system was a part of large-scale justice system reform from legal 
education and access to legal services to civil procedure and administra-
tive litigation. 

Lay judges are randomly selected from among the voters for each 
case through a procedure similar to jury selection in some other coun-
tries. Lay judges work together with professional judges to decide on the 
issues of facts and sentencing. Each lay judge and professional judge has 
equal voting power. Procedural issues and matters of interpretation of 
law are left to the authority of professional judges. 

Lay judge trial will be held for very serious offences: (1) offences 
punishable by death or imprisonment for life; or (2) intentional conduct 
resulting in the victim’s death, for which a minimum term of one year’s 
imprisonment is prescribed. Such offences include murder, robbery re-
sulting in death or injury, rape resulting in death or injury, arson of an 
inhabited residence, and certain serious drug offences. Lay judge trial is 
mandatory therefore defendants may not refuse it and request a bench 
trial. It is estimated that approximately three percent of all trials will be 
tried by lay judge panels. 

In lay judge trial decisions are based on the majority opinion of the 
members of the mixed panel, but at least one judge and one lay judge 
must subscribe to the majority view. It means that the verdict of guilty or 
severer sentence is delivered by special majority’s vote requiring one or 
more professional judges’ vote. 

The law holds the lay judge criminally liable for leaking secrets, ma-
king false statements during voir dire or other legal proceedings, and 
failing to appear at trial. Both the defendants and the public prosecutors 



Hiroyuki KUZUNO 622 

may appeal against the final judgment by the lay judge panel. The gro-
und for appeal should be one or more of the following: (1) non-
compliance with procedural law in the trial proceedings; (2) an error in 
the interpretation or application of law which clearly influenced the 
judgment of the first instance; (3) excessive severity or leniency in sen-
tence; and (4) an error in fact-finding in a guilty or not-guilty judgment. 
If there is reversible error, the high court will vacate the judgment and 
remand the case to the trial court. If the high court finds that a new deci-
sion can be made on the basis of the proceeding and evidence (including 
evidence examined at the appellate level), it may vacate the judgment 
below and, without remanding, enter its own judgment. High court 
judgments are given only by three professional judges. 

There is one more feature of Japanese lay judge system. That is 
mandatory pretrial conference procedure newly introduced mainly for 
lay judge trial. This procedure is conducted before the selection of lay 
judges, therefore they do not attend it. 

Generally the court may set the case for pretrial conference proce-
dure for any case after hearing the opinions of the parties. But the cases 
that will be tried by the lay judge court must be put to pretrial confer-
ence procedure. Through this procedure, the parties prepare and clarify 
their arguments and disclose the evidences, and the judges make neces-
sary rulings and advance planning for the upcoming trial. 

Parties are required to clarify the arguments and defenses that they 
intend to present during trial, and make offers of evidence to support 
them. Once the pretrial conference procedure has concluded, neither 
party is allowed to offer additional evidence unless it can be shown that 
the delay was unavoidable. 

Lay judge System has been operated so carefully as to avoid the fai-
lure of the system. First, the public prosecutor has been selected carefully 
the indictments for the lay judge trial in order to make sure guilty ver-
dict. Second, refusals of the service by lay judge candidates have been 
accepted rather generously; acceptance rate mounts to approximately 
40%. Third, duration of the trial sessions has been kept very short so as 
to lessen the burden of the lay judges for their service term; average 
number of trial session is 3.4 for the cases in which the defendants admit 
their alleged offences while 4.7 for the cases in which the defendants 
deny their alleged offences. Lay judge trials usually finish in a week 
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from selection proceeding of lay judges to the declaration of final judg-
ments, although most of them do not contain the serious contest on fact-
finding. 

Under the lay judge system, there seems to be slight diffusion of 
sentencing distribution although no serious disparity cannot be identi-
fied. Rather harsher sentences are imposed on several kinds of offences: 
offences resulting in the victim’s death such as homicide; sexual offences. 
In contrast, more lenient sentences are given on such defendants when 
they murdered their bedridden family members that they had been tak-
ing care of for a long time. Some pointed out that the lay judges would 
demand lenient sentences for the defendants whom they could feel sym-
pathy with while harsh sentences for those whom they do not. 

Level of satisfaction among lay judges is high. Additionally general 
public show rather positive attitude about the lay judge system. They 
feel that familiarity, comprehensibility and swiftness of the trial has im-
proved dramatically and that reflection of good sense of justice has dou-
bled. But they feel no improvement in fairness or reliability of the trial. 
Thus, lay judge system is generally regarded as fairly successful among 
people in general as well as professionals concerned. 

(2) Juvenile Cases in Criminal Courts 

Very few juvenile cases result in criminal trials, although their num-
ber has been rising since the revision of the Juvenile Law in 2000. The 
total number in 2009 was 117. Most involve very serious cases. Under 
Article 40 of the Juvenile Law, a juvenile case is handled in the almost 
same way as an adult one is. Trial proceedings have an adversarial na-
ture, and they are open to the public. 

Under Article 1 of the Juvenile Law, the sound development of ju-
veniles should be considered in criminal trials for juvenile defendants. 
Specifically, several special provisions apply in such cases. Article 50 
provides that the proceedings of the criminal cases of juveniles shall be 
conducted in compliance with the purport of Article 9. The latter states 
that a social investigation by the family court probation officer and an 
assessment by the juvenile classification centre shall be carried out using 
medical, psychological, pedagogical, sociological, and other expert 
knowledge of the behavior, background, personal capacity, and envi-
ronment of the juvenile and other concerned persons. 
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Additionally, Article 55 prescribes that the criminal court shall refer 
a case to a family court if it is found appropriate to subject the juvenile 
defendant to protective measures. The sentences imposed on juveniles 
are reduced in several ways. A life sentence is imposed on an offender 
under 18 at the time of the offence when the death penalty would other-
wise be considered appropriate, and an imprisonment of 10–15 years 
may be imposed instead of a life sentence. When imprisonment for less 
than three years would otherwise be imposed, the sentence is reduced to 
an indeterminate one within the scope of an applicable penalty. Impris-
oned juveniles shall serve their sentences separately from adult inmates. 
Although the reduction of the life sentence to 10–15 years of imprison-
ment for juveniles under 18 is now discretionary, it was mandatory be-
fore the revision of the Juvenile Law in 2000. 

Under these provisions, the criminal court must prescribe appropri-
ate sentences for juveniles, including referral to the family court for pro-
tective measures, based not only on the demand for crime control but 
also on their need for rehabilitation. For this purpose, it is crucial for the 
court to examine carefully the evidences on the characteristics of the ju-
venile defendant and the background of the particular case. 

(3) The Practice of Juvenile Trials under the Lay Judge System 

A lay judge trial deals only with persons indicted for serious of-
fences. Many juvenile cases referred by the family court for criminal 
prosecution are heard by the lay judge panels. The number of the juve-
nile cases in which the defendants are under 20 at the time of judgments 
by the lay judge panel is estimated at 20 or 30 per year. Beside these 
cases, there are 40 or 50 cases per year in which the defendants were 
under 20 at the time of indictments but reached 20 before the judgments. 

The question is whether the requirements of the law are satisfied in 
practice. The answer is “No.” The worst example is the trial and death 
sentence of one juvenile in the Sendai-Ishinomaki case. In this case, the 
Sendai District Court handed down a death sentence to an eighteen-year-
old (at the time of offence) juvenile who had murdered two young wo-
men, seriously injured one young man, and abducted his ex-girlfriend. 
The lay judge trial lasted for only five days. In this trial, the court exam-
ined the evidences on the characteristics of the juvenile defendant and 
the background of the case—small parts of the social investigation report 
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made by the family court probation officer and the assessment report by 
the juvenile classification centre—for only thirty minutes. In contrast, the 
court heard the statements of the victims for a much longer time. After a 
three-day deliberation, the professional and lay judges sentenced the 
juvenile defendant to death. They emphasized the seriousness and hei-
nousness of the offence and denied the likelihood of his rehabilitation. 
Additionally, they regarded the call of the victims and their close rela-
tives for the death sentence as important. 

Several problems can be found in the practice of juvenile trials un-
der the lay judge system. First, the criminal court tends to interpret the 
requisite for referral of juvenile cases to the family court in order to re-
strain the numbers of such referrals. Recently, an influential argument 
has been presented to the effect that the criminal court may refer juvenile 
cases to the family court only when the former, when considering only 
such factors as their motives, form, and consequences, finds special cir-
cumstances to reduce the seriousness and heinousness of offences. It is 
argued that the court may not consider the circumstances after the of-
fence, personality traits, age, behavior, environment, or other circum-
stances of a juvenile, although Article 20(2) itself allows the family court 
to consider these facts in deciding whether to refer the case for criminal 
prosecution. 

Second, based on the above-mentioned legal interpretation, the cri-
minal court is reluctant to examine the social investigation and assess-
ment reports prepared in the course of the family court proceedings. It is 
argued that the criminal court could determine an appropriate sentence 
for a juvenile, including referral to the family court, based on the same 
evidence as that in an adult case therefore that the court does not need to 
carefully examine such reports of the characteristics of the juvenile and 
the detailed background of the case. This practice, of course, is inconsis-
tent with the legal provisions. It should be noted that as a consequence of 
its use, the social investigation by the family court probation officer has 
been losing its substance. They investigate only the circumstances con-
cerning the offence itself in very serious cases that are highly likely to be 
referred for criminal prosecution. 

Third, this practice of the criminal court is justified by the nature of 
the lay judge trial. Under the lay judge system, it is difficult for the court 
to carefully examine the social investigation and assessment reports of 
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the characteristics of the juvenile and the detailed background of the 
case. 

Generally, in pretrial conference procedure, professional judges tend 
to reduce the factual and legal issues and select the evidences carefully in 
order to keep the duration of trial very short. This is because they believe 
that a longer duration would overcharge the lay judges. They believe 
that the duration of trials would be longer if the lay judge panel carefully 
examined the social investigation report and the assessment report. Ad-
ditionally, they assume that lay judges will not fully understand the me-
aning of these reports, since these are written by experts in human be-
havioral science and are often very long. Therefore, professional judges 
believe that lay judge panels should not examine such evidences. 

Public trials of juvenile cases cause another problem. If social inves-
tigation report and the assessment report are examined in open court, 
the privacy of the juvenile and other concerned persons will not be main-
tained. If so, they may be unwilling to provide necessary information to 
family court probation officers. This would lead to the collapse of the 
system of social investigation. 

Because of these reasons, lay judge panels do not examine the evi-
dences as to characteristics of juvenile defendants and the backgrounds 
of particular cases; therefore, such courts apparently operate in violation 
of legal requirements. The lay-judge courts do not conducted adequate 
trials to decide the appropriate sentence for the juveniles. 

(4) Recent Change of the Practice 

There have been some changes in lay judge trials of juvenile cases 
since early 2011. These changes are still piecemeal. But in a new practice 
lay judge courts examine the evidence concerning the characteristics of 
juveniles and the backgrounds of particular cases more extensively than 
before. This practice could promote appropriate sentencing of juveniles. 

The lay judge courts took one measure or a combination of several 
measures to examine such evidence. First, some courts examined more 
extensively social investigation reports by family court probation officers 
and assessment reports by the juvenile classification centre, which had 
been made in the course of family court proceedings, in response to the 
parties’ request or ex officio. If the courts examine only a small part of 
these reports, they are unable to understand fully the characteristics of 
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juveniles and the backgrounds of particular cases. This is the reason why 
some influential professional judges and scholars criticize such practice. 

Full examination of social investigation and assessment reports had 
been common practice before the lay judge system was introduced. Su-
rely professional judges could read by themselves and understand fully 
the meaning of these reports, which are written by experts in human 
behavioral science and are often very long, only after hearing the sum-
mary of them in the courtroom. This is not the case for lay judge trials. 
Lay judges could hardly understand the meaning of the reports in such a 
way. 

The question is what measure should be taken to examine these re-
ports. The law of criminal procedure prescribes that documentary evi-
dence shall be read out in the courtroom when examining them in prin-
ciple. Reading out full copies of the reports in the courtroom would not 
allow lay judges to fully understand the meaning of them because the 
reports contain technical and complicated expressions and are often very 
long. Oral presentation of the contents of the reports by family court 
probation officers or expert staff of the juvenile classification centre 
would help lay judges understand the meaning of the report. After hear-
ing the oral presentation, they could ask questions about the contents of 
the reports in the courtroom and read the reports by themselves. In such 
a way, lay judges could obtain necessary information as to the character-
istics of juveniles and the backgrounds of particular cases. 

However, the courts have not ordered family court probation offi-
cers or expert staff of the juvenile classification centre to make oral pres-
entations yet. They are very reluctant to be called as a witness to make an 
oral presentation in the courtroom because they would be asked by the 
court or the parties to explain the facts in detail upon which they based 
their analysis, evaluations and opinions. Also, they may want to keep the 
reports confidential. If they made oral presentations on the contents of 
their reports in a courtroom open to the public, the confidentiality of the 
reports would be lost. This would make it almost impossible to secure 
the collaboration of the juveniles, their family members and other per-
sons who might have concerns in making social investigations or as-
sessments. The courts might also be reluctant to call family court proba-
tion officers or expert staff of the juvenile classification centre as wit-
nesses because it would lengthen the duration of the trial. 
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The court may call experts, such as retired family court probation of-
ficers, child psychiatrists or retired staff of a juvenile training centre, to 
have them make presentations. This can occur in two ways; one is the 
court orders an expert examination and the other is an expert witness is 
requested by either party or ex officio. In both cases, the experts can also 
submit written reports. 

The Law of Criminal Procedure provides that the court may order 
expert examination by a person with relevant knowledge and experi-
ence. After the party asks the court to do so, the court might make such 
an order. An appointed expert can exercise coercive power as far as the 
court will permit. The expert will write the report after examination and 
make an oral presentation about its content in response to the request of 
the court. 

Alternatively a party can request the court to examine the expert as 
a witness. This request is usually made by the defense counsel and made 
after the court’s decision not to order an expert examination. Although 
the expert may visit the detained defendant to conduct interviews and 
conduct psychological testing, the conditions are restricted. When the 
expert interviews a detained defendant, prison staff is present. And the 
duration of the visit is usually limited to thirty minutes. 

In either way, the expert can submit a report to the court and make 
an oral presentation about his or her analysis, evaluation and opinion. 
Recently some courts have ordered an expert examination and others 
have called expert witnesses for examination although the number of 
such decisions is still small and similar problems to those mentioned 
above still remain. 

More extensive examination of the social investigation and assess-
ment reports, court ordered expert examination or examination of expert 
witnesses should help professional judges and lay judges understand 
fully the characteristics of the juveniles and the detailed backgrounds of 
the particular cases. Therefore, these new practices should promote ap-
propriate sentencing for juvenile defendants, including referral of the 
case to the family court for protective measures. 

In fact, four courts ordered referral of the juvenile case to the family 
court for protective measures although there had been no such orders 
until June 2011 since the introduction of the lay judge system. In these 
four cases, the courts examined very extensively the social investigation 
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and assessment reports or called retired family court investigators as 
expert witnesses to examine their analysis, evaluations and opinions. 

(5) Purpose of Lay Judge System 

Recent practice seems to be related to the understanding of the pur-
pose of the lay judge system, as the early practice before the changes. In 
the early practice, the courts seemed to emphasize the purpose of the lay 
judge system in promoting the people’s understanding of and increasing 
their confidence in the justice system through their actual participation, 
which is actually prescribed in Article 1 of Lay Judge Act of 2004. Ac-
cording to this understanding, satisfaction of lay judges after their ser-
vice should be fostered. Therefore, lay judge trials that are simple and 
understandable are encouraged, a tendency that explains the early prac-
tice of juvenile trials under the system. 

The purpose of the lay judge system should be reconsidered. One 
argument emphasizes the democratic control of the justice system thro-
ugh the participation of lay judges. It is true that a strong bureaucracy in 
the judiciary has caused problems; however, a simple democracy is not 
necessarily good for the justice system, the ultimate purpose of which is 
to protect human rights. The main function of the justice system should 
be to protect the human rights of the minority from the arbitrariness and 
oppression of the majority. This objective is especially important for cri-
minal justice. 

Therefore, the lay judge system should be regarded as encouraging 
the justice system to pursue this function. Specifically, it should uphold 
better trials for defendants both through the interaction between the ex-
pertise of professional judges and the good sense of laypersons and 
through fairer and more adequate trials that do not rely heavily on clo-
sed and administrative investigative processes such as police interroga-
tion of the suspects, but on open and adversarial courts’ examinations of 
the evidence. Correct fact-finding and appropriate sentencing are most 
important for criminal courts, and these depend on productive trial pro-
ceedings and meaningful deliberations with the participation of lay jud-
ges. When lay judge panels deal with juvenile cases, they should seek 
trial proceedings fit for juvenile defendants together with appropriate 
sentencing. The early practice does not fulfill the purpose of the lay jud-
ge system. 
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Recent changes in the practice of juvenile trials under the lay judge 
system could reflect new understanding of the purpose of the system. If 
so, such practice should be encouraged so that the court, professional 
judges and lay judges, could understand fully the characteristics of the 
juveniles and the detailed backgrounds of the cases and so that they co-
uld decide appropriate sentences for the juveniles. This does conform to 
the purpose of the lay judge system. 

4 Answers to the Questions 

I. (i) To which International Agreements related to children’s 
issues is your country party? 

(i) The Japanese Government signed the U.N. Convention on the 
Rights of the Child on 21 September 1990. This Convention came into 
force in Japan on 22 May 1994, after ratification by the National Diet. 

Under this Convention, the U.N. Committee on the Rights of the 
Child reviewed reports presented by the Japanese Government in 1998, 
2004 and 2010. The Committee’s concluding recommendations regarding 
juvenile justice, based on their review of 11 June 2010, were that the Ja-
panese Government should strike down the 2000 revisions to the Juve-
nile Law that extended and made stricter criminal punishment provi-
sions for juveniles. To date, Japan has been unwilling to follow this rec-
ommendation. 

(i) The Concluding Observations by the U.N. Committee on the 
Rights of the Child 

79. The Committee reiterates its previous concern 
(CRC/C/15/Add.231) expressed upon consideration of the State party’s 
second report (CRC/C/104/Add.2) in February 2004 that the revision of 
the Juvenile Law in 2000 has adopted a rather punitive approach and has 
restricted the rights and judicial guarantees of juvenile offenders. In par-
ticular, the lowering of the age of criminal responsibility from 16 to 14 
years reduces the possibility for educational measures and exposes many 
children between 14 and 16 years of age to detention in correctional cen-
tres; children over 16 years of age committing serious offenses can be 
sent to criminal courts; the length of pre-trial detention has been ex-
tended from four to eight weeks; and the new Saiban-in system, which is 
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a lay judge system, constitutes an obstacle to the treatment of child of-
fenders by a specialized juvenile court. 

80. Moreover, the Committee is concerned at the notably increasing 
number of juveniles referred to adult criminal courts and regrets that 
procedural guarantees due to children in conflict with the law, including 
the right of access to legal counsel, are not systematically implemented, 
resulting, inter alia, in coerced confessions and unlawful investigative 
practices. The Committee is also concerned at the levels of violence aga-
inst detainees in juvenile correctional facilities and at the possibility of 
keeping juveniles in pre-trial detention with adults. 

81. The Committee urges the State party to review the functioning of 
the juvenile justice system with a view to fully bringing it in line with the 
Convention, in particular, articles 37, 40 and 39, and with other United 
Nations standards in the field of juvenile justice, including theUnited 
Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile 
Justice (the Beijing Rules), the United Nations Guidelines for the Preven-
tion of Juvenile Delinquency (the Riyadh Guidelines), the United Na-
tions Rules for the Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty (the 
Havana Rules) and the Vienna Guidelines for Action on Children in the 
Criminal Justice System taking account of the Committee’s general 
comment No. 10 (2007) on children's rights in juvenile justice. In particu-
lar the Committee recommends that the State party, in particular: (a) take 
preventive measures, such as supporting the role of families and com-
munities in order to help eliminate the social conditions leading to chil-
dren enter into contact with the criminal justice system, and take all pos-
sible measures to avoid subsequent stigmatization; 

(b) consider reviewing its legislation in relation to the minimum age 
of criminal responsibility by raising it to the previous age of 16 years; 

(c) ensure that children under the age of criminal responsibility are 
not treated as criminal offenders or sent to correctional centres and that 
children in conflict with the law are always dealt with within the juvenile 
justice system and not tried as adults in non-specialized courts and, to 
this end, consider reviewing the Saiban-in court system; 

(d) ensure that all children are provided with legal and other assis-
tance at all stages of the procedure, including through the expansion of 
the existing legal aid system; 
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(e) implement alternatives to the deprivation of liberty, such as pro-
bation, mediation, community service orders, or suspended deprivation 
of liberty sentences, wherever possible; 

(f) ensure that deprivation of liberty (pre-trial and post-trial) is applied 
as a measure of last resort and for the shortest possible period of time and 
that it is reviewed on a regular basis with a view to withdrawing it; 

(g) ensure that children deprived of liberty are not detained together 
with adults and have access to education, including in pre-trial deten-
tion; and 

(i) ensure that all professionals involved with the system of juvenile 
justice are trained in relevant international standards. 

(ii) Are there any special provisions in your Constitution 
regarding the protection of children? 

The Japanese Constitution has no provisions specific to children, ot-
her than several provisions relating to children’s rights. Article 25 pre-
scribes that all people shall have the right to maintain the minimum stan-
dards of wholesome and cultured living and that in all spheres of life, 
the state shall use its endeavors for the promotion and extension of social 
welfare and security, and of public health. Article 26 proclaims that all 
people shall have the right to receive an equal education correspondent 
to their ability, as provided by law, and that all people shall be obligated 
to have all boys and girls under their protection receive ordinary educa-
tion as provided for by law and that such compulsory education shall be 
free. Article 27 (3) provides that children shall not be exploited. 

II. Who are considered to be ‘children’ in your country? What 
is the general population and child population proportioned 
to the general population? 

Under the Juvenile Law, “Juvenile” means a person below 20 years 
of age. “Child” is defined as a person below 18 years of age, under the 
Child Welfare Law. 

In 2011, the total population in Japan was approximately 127.8 million. 
The population below 20 years of age was nearly 22.8 million, accounting 
for 17.8% of the total population. The population of those below 20 years of 
age has been decreasing over time, because of a reduced birth rate. 
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III. What are the reasons and proportion of juvenile 
delinquency in your country? (If possible, please provide 
statistical data in this regard). 

Nearly 80% of juveniles cleared for non-traffic Penal Code offenses 
were for theft and embezzlement of lost property in 2011. Please refer to 
Table 1 above. 

Additionally, 8,033 juveniles were referred to public prosecutors for 
specific act offenses (see Table 3 below), while 29,581 juveniles were re-
ferred for Road Traffic Act violations. 

 

Table 3 Number of Juveniles Referred to the Public Prosecutors for 
Specific Act Offenses (2011) 

  Total Minor 
Of-
fenses 
Act 

Fire-
arms 
and 
Swords 
Control 
Act 

Sub 
Total 
of 
Illegal 
Sub-
stance
s Act 

Stimu-
lants 
Con-
trol 
Act 

Can-
na-
bis 
Con-
trol 
Act 

Narcot-
ics and 
Psy-
chotoro
pic 
Control 
Act 

Poison-
ous and 
Delete-
rious 
Sub-
stances 
Act 

Oth-
ers 

 8,033   4,672   241   394   183   81   18   112   2,726  

Source: White Paper on Crime in 2011. 

 

IV. (i) Can children be held criminally responsible in your 
country? If so, what is the age for criminal responsibility? 
Which (further) criteria are deployed in your country to 
determine the criminal responsibility of young offenders 
and which age limits apply? 

Yes, juveniles may be held criminally responsible for their acts, al-
though the legal process is complicated. 

Under Article 40 of the Criminal Law, person above 14 years of age 
may be held criminally responsible; but all juveniles who commit a crime 
are sent to family court. They are subject to family court procedure, and 
some are given protective measures at that point. Only when family court 
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finds the case suitable for criminal punishment, is the case referred back to 
public prosecutors, who then prosecute the case in criminal court. When 
found guilty in criminal court, the juvenile defendant is subject to criminal 
punishment. As mentioned above, the number of juveniles subject to 
criminal punishment is small — 117 in 2011; however, this is a higher 
number than before the revision of the Juvenile Law in 2000. 

Concerning referral back to public prosecutors for criminal prosecu-
tion, Article 20 of the Juvenile Law prescribes as follows: 

Article 20 (1) The family court shall, by a ruling, refer a case pun-
ishable by death penalty or imprisonment with or without work to a 
public prosecutor of the public prosecutors' office that corresponds to the 
district court with the jurisdiction of the case if the disposition to refer 
the case to criminal procedure is found appropriate for the case as a re-
sult of the investigation in light of the nature of the crime and circum-
stances. 

(2) Notwithstanding the provisions of the preceding paragraph, 
the family court shall give a ruling as prescribed in the same paragraph 
for a case in which a Juvenile who is 16 years of age or older committed 
an intentional criminal act that caused death to the victim; provided, 
however, that this shall not apply if the court finds any disposition other 
than referral to criminal procedure is found appropriate as a result of the 
investigation in consideration of motive and manner of the crime, cir-
cumstances after the crime, personality traits, age, behavior, environ-
ment and other circumstances of the Juvenile. 

(ii) Do special Laws and Regulations exist in your country with 
regards to juvenile offenders, such as Child Protection Acts? 

Yes, they do. As mentioned above, the Juvenile Law effectively lim-
its the criminal responsibility of juveniles who commit a crime, even 
though the Criminal Law prescribes that persons above 14 years of age 
are criminally responsible for their acts. 

(iii) Are there special investigative authorities for juvenile 
offenders in your country? Such as: specialized police 
officials and public prosecutors?) 

No, we do not have special investigative authorities for juvenile of-
fenders. Within police units, there are sections responsible for investiga-
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tion of juvenile offenses, but police officers who do not belong to such 
sections may engage in the investigation of juvenile cases, which com-
monly occurs for serious offenses. 

(iv) Which type of trial courts hear cases against children? What 
is the special procedural regime of these Courts? What are 
any further features of these courts? 

Cases of juvenile crime are subject to family court procedure. It is 
highly exceptional that they are tried in criminal court. Please refer to 1 
(3) above. 

(v) Which sanctions may be imposed against convicted 
children? What are the features of the institutions 
responsible for the execution of sanctions? What are the 
execution methods? 

The family court may impose protective measures, such as proba-
tion or commitment to juvenile schools or child welfare institutions, if 
necessary. Exceptionally criminal punishment may be imposed by the 
criminal court. Please refer to 1 (4) above. 

V. In the event that children who cannot bear criminal 
responsibility (due to their age) commit criminal acts, are 
there any measures (rehabilitative, educational and so forth) 
which may still be imposed? If so, what are those 
measurements? Who is the authority who may apply such 
measures, under which conditions may they be applied 
(such as those of age) and are there any special 
rehabilitation centres for such measures? Please also clarify 
the physical and administrative conditions of institutions 
where these measures are applied and any collaboration 
which exists between the State and Civil Society 
Organizations with regards to their application. 

Persons below 14 years of age may not be held criminally responsible 
for their acts. Under the Child Welfare Law, the child guidance centre has 
original jurisdiction for cases of law-breaking children below 14 years of 
age, while the family court does for cases of juveniles above 14 years of 
age, under the Juvenile Law. Cases of law-breaking children may be sub-
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ject to family court procedure only when the child guidance centre estab-
lished by the local government sends them to the family court. 

The child guidance centre may take a variety of measures with re-
gard to law-breaking children, such as provision of guidance to such 
children or their parents; entrustment of the child to a foster parent; or 
commitment of the child to an infant home, a foster home, an institution 
for mentally retarded children, a daycare institution for mentally re-
tarded children, an institution for blind or deaf children, an institution 
for orthopedically impaired children, an institution for severely-retarded 
children, a short-term therapeutic institution for emotionally disturbed 
children, or a children's self-reliance support facility. In practice, law-
breaking children are likely to be sent to a foster home or a children's 
self-reliance support facility among these. Additionally, the Centre may 
refer a case to family court for protective measures. As mentioned above 
in 2 (1), the revised Juvenile Law of 2007 emphasized such referral of 
serious cases for law-breaking children. 

Foster homes and children's self-reliance support facilities, which 
are open, homelike environments, are also among protective measures 
available through the family court. Children's self-reliance support facili-
ties were established in 1883, modeled after reformatory in the United 
States. There are currently 58 such facilities nationwide. Most of them 
have a unique setup, in which a married couple is responsible for a dor-
mitory where seven or ten children live together with them. Children 
attend a school which is specially established on the site of the facility. 

Under the child welfare system, there is good collaboration between 
local governmental agencies and NPOs, charity organizations, volun-
teers and so on in providing welfare services or guidance for children 
and their parents. In contrast, the juvenile justice system has a more self-
sufficient nature, but significantly less so that the criminal justice system. 

The family court may impose protective measures upon juvenile de-
linquents if necessary, including probation, commitment to a juvenile 
training school or commitment to a foster home or a children's self-
reliance support facility. Please refer to 1 (4) above. 
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VI. Is there a policy, special system or other types of 
undertakings in your country to prevent juvenile 
delinquency? What is the role of sciences and Civil Society 
Organizations in relation to these perspectives? 

Several governmental agencies have their own programs for preven-
tion of juvenile delinquency. 

Local governments have programs in which community members, 
volunteers and school teachers may participate, such as by walking aro-
und downtown areas and giving guidance and words of caution to chil-
dren if necessary. In some places, child guidance centres take the initia-
tive in administrating such programs. In other places, the staff members 
of the Centre engage in activities for prevention of juvenile delinquency 
on a daily basis. 

The police also administer programs for delinquency prevention 
that are large-scale and powerful, nationwide. The police have estab-
lished the juvenile support centre, which has the lead role in delinquency 
prevention activities, such as telephone consultation service, face-to-face 
consultation, guidance on the street, continual guidance for juveniles and 
their parents and other activities. The police employ special staff with 
expertise in psychology, education or social work. These specially quali-
fied staff members and police officers with experience in the field of ju-
venile matters play an important role in administrating delinquency 
prevention programs. Nearly 60,000 citizen volunteers engage in their 
activities, mainly through giving guidance and cautionary words on the 
street. The police have in-house capabilities for scientific research and 
planning their activities. Police programs are based on their scientific 
work, in some places. The police have been more active in this field, al-
though their activities may intrude into the area of social case work by 
family court Probation Officers. 

In the area of juvenile justice and treatment, all these activities have 
a rehabilitative nature under the goal of ‘juveniles’ sound development’ 
(per Article 1 of the Juvenile Law), as they are designed to prevent repeat 
offenses by juveniles. Recently, job assistance programs and support 
programs for family re-integration have been a primary focus. Many 
volunteer citizens participate in these various programs, especially in the 
rehabilitative programs at the community level. 
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VII. Please indicate how successful juvenile delinquency policy 
and practice in your country. 

Generally speaking, juvenile delinquency policy in Japan has been 
regarded as fairly successful, although it is sometimes subject to social 
and political accusation, for several reasons, as discussed here. 

The delinquency rate, as well as the total crime rate, in Japan has 
been much lower than other nations, when compared internationally, 
partly due to good policies in practice. 

With regard to the juvenile justice system, most academics and prac-
titioners who are responsible for operating the system are generally satis-
fied with its framework and performance, and social and political attacks 
are often based on misunderstandings. Hence, the Juvenile Law has ma-
intained its framework since its enactment in 1949, with only some revi-
sion. 

 
Source: White Paper on Crime 2005. 
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* Juvenile means the persons between 10 and 17 years of age. Major 
crime means non-traffic penal code offenses for Japan, felonies and mis-
demeanors excluding traffic offenses for France and Germany, indictable 
offenses and offences triable either on indictment or summarily exclud-
ing traffic offenses for the UK and homicide, rape, robbery, assault, theft 
and arson for the US. 

 
Source: White Paper on Crime 2005. 

* Juvenile means the persons between 18 and 20 years of age. Major 
crime means non-traffic penal code offenses for Japan, felonies and mis-
demeanors excluding traffic offenses for Germany, indictable offenses 
and offences triable either on indictment or summarily excluding traffic 
offenses for the UK and homicide, rape, robbery, assault, theft and arson 
for the US. 

More scientifically, sociologists have called attention to their own 
statistics and views. As shown by Fig. 1 above, the number of juveniles 
cleared for non-traffic penal code offenses had been equal to that of 
adults. This means that the rate of juveniles in relation to all those clea-
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red for non-traffic penal code offenses had been around 50%, which is 
disproportionally high. This led to the somewhat persuasive argument 
that such a high proportion of juveniles showed that the juvenile justice 
system failed to accomplish its mission. 

Some sociologists opposed this argument, attributing the dispropor-
tionally high rate of juveniles to the fact that the number of adults clea-
red for non-traffic penal code offenses had been surprisingly small in 
Japan by international comparison, rather than the number of juveniles 
being exceedingly high. The question is, in that case, why is the number 
of adult crimes so very small? 

One sociologist, Yutaka Harada, presents an interesting response. 
Fig. 9 shows the delinquency rate of juveniles born in 1974, 1980, 1986, 
and 1992 by age group of 12 to 19, which reveals how the delinquency 
rate changes with the age of the juveniles. The delinquency rate peaked 
at the age of 14 or 15 for all juveniles, and significantly declined as their 
age rose. This could be interpreted as meaning that most of the juveniles 
who exhibited delinquent behavior at the age of adolescence abandoned 
criminal activities as they grew into adults, and that most of them had 
not later repeated offenses. This interpretation is consistent with the ex-
ceedingly low rate of adult crimes in Japan. 

The next question is why do most juveniles abandon a habit of cri-
minal activities as they age. Harada offers two reasons: First, Japanese 
society has provided good conditions for their re-integration into society, 
during its prosperous times. Juveniles are able to obtain stable jobs and 
provide for their own families after they are grown up. Effective partici-
pation in society creates a social bond that prevents or discourages them 
from re-offending. Second, Japanese juvenile justice never excluded them 
from society because of their delinquent acts. The system has the pur-
pose of ‘sound development’ of delinquent juveniles, with efforts to re-
turn them to society after providing them with necessary training and 
education. In this way, they are accepted as productive and functioning 
members of Japanese society. 

These are the ways in which the juvenile justice system contributes 
to keeping the crime rate in Japan low. Paradoxically, the fact that the 
rate of juveniles to all those cleared for non-traffic penal code offenses 
was disproportionally high actually serves as evidence of the success of 
the juvenile justice system. 
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Başlangıç 

Japonya'da çok düşük suç işleme oranlarının mevcut olduğu göz 
önünde bulunudurulursa, suça ilişkin olarak görece olarak önemli prob-
lemlerden bir tanesinin çocukların suç işlemesi olduğu görülecektir. Bu-
nunla birlikte çocuk suçları sayısı geçen senelerde, en başta azalan do-
ğum oranları ve çocukların buna bağlı olarak sayısında meydana gelen 
azalmadan dolayı düşmüştür. Çocuk suçları ile alakalı güncel veriler, 
Japonya'daki çocuk adalet sisteminin genellikle erişkinler arasındaki çok 
düşük suç oranları ile kanıtlandığı üzere, başarılı olduğunu ortaya koy-
maktadır. 

Japon çocuk adalet sistemi, 1949 yılında çocuk kanununun 2. Dünya 
Savaşı'ndan sonra kabulü ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 
çocuk adalet hareketinden etkilenmek suretiyle kurulmuştur. Çocuk ada-
leti için genel çerçeve bu tarihten beri, 2000 yılından itibaren saldırgan 
hareketi ve mağdur hareketinin esas olarak çocuk kanunda yapılan çok 
önemli değişikliklere maruz kalmasına rağmen değişmemiştir. Akabinde 
hukukçu olmayan (hukuk eğitimi almamış) hakim sisteminin başlatılma-
sından sonra çocuk suç davaları ile ilgili yeni sorunlar ortaya çıkmıştır. 

Bu raporda öncelikle Japonya'daki çocuk adalet sistemi ile ilgili ge-
nel bir bakış ortaya konacak ve bizim çocuk hukukumuzda yapılmış 
önceki revizyonlarını ana hatlarıyla belirteceğim. Sonrasında çocuk va-
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kıaları için bizim ceza davası sistemimizin ortaya koyduğu problemlerin, 
2009'da başlatılan hukukçu olmayan hâkim sistemi kapsamında, altını 
çizeceğim. Bitirmek için Japonya’daki adalet sistemi ile sorulmuş sorula-
rı yönelteceğim. 

1 Japonya'daki Çocuk Adalet Sistemine Genel Bakış 

(1) Amaç ve Yargı 

2. Dünya Savaşı'ndan kısa bir süre sonra çocukların suça sürüklen-
mesi açısından büyük bir dalga meydana gelmişti. Bu durum Japon top-
lumunda meydana gelen korkunç bir karışıklıktan kaynaklanmıştı. Aka-
binde Japonya, çocukların eğitimini ve eğitimin insan hakları kadar 
önemli olduğunu vurgulayan yeni bir Anayasa kabul etti. 1922 tarihli 
eski çocuk kanunun yerini alan tamamen yeni bir çocuk kanunu 1948'de 
kabul edildi. 1948 tarihli çocuk kanunu 1943 yılında Amerika Birleşik 
Devletleri'nde kabul edilen devletin vatandaşın ailesine benzer bir rol 
üstlendiği Standart Çocuk Mahkeme Kanunu'dan sonra oluşturulmuştu. 
Bundan dolayı, eğitimsel fonksiyon çocukların suça karışma probleminin 
üzerine eğilmede kullanılan bir yol olarak vurgulamıştı. Ceza yargılama-
sı ve ceza bu fonksiyon göz önünde bulundurulduğunda uygun olarak 
görülmemekte idi. 

Aile mahkemesi kuruldu. Aile mahkemesi profesyonel hâkimlerin 
bulunduğu ve yargı alanında aile içi ve çocukların suça karıştığı davala-
rın bulunduğu bir mahkemedir. Aile mahkemesi çocuk adalet sistemin-
de önemli bir yol oynamaktadır. Bu sistem içerisinde bir tane ana aile 
mahkemesi mevcut olmakla birlikte, onun Japonya'daki elli vilayette 
fazla sayıda kolları bulunmaktadır. 

Çocuk kanununun 1. maddesi çocukların doğru gelişimini amaç 
olarak belirlemiştir. Çocuk kanunu aile mahkemesinin duruşma yapma-
sını bu amacı gerçekleştirmek için bir koruyucu tedbir olarak sağlamıştır. 

Çocuk kanununun 3. maddesi aile mahkemesinin şu çocuklar için 
yargı yetkisinin bulunması gerektiğini öngörmektedir: (1) çocuk saldır-
gan; 14 yaş ile 19 yaş arasında suç işleyen çocuk; (2) kanuna itaat etme-
yen çocuk; 14 yaşın altında olan cezai hükümleri ihlal eden çocuk; (3) ön 
saldırgan; 20 yaşın altında olan karakterine veya şartlara bakıldığında 
bazı faktörler yüzünden muhtemelen suç işleyecek ya da cezai hükümle-
ri ihlal edecek olan çocuk. 
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Çocuk koruma kanunu kapsamında 14 yaşın altındaki çocuk dava-
ları çocuk bakım kurumlarına yollanmaktadır. Sadece çocuk bakım ku-
rumları aile mahkemesine koruyucu tedbirler için davaları yönlendirirse, 
aile mahkemesi bunlarla iştigal eder. Aile mahkemesine sevk edilen sal-
dırı öncesi davaların sayısı da çok azdır; örneğin 2011' de bu sayısı 378’ti. 
Aile mahkemesine sevk edilen davaların hemen hepsi çocuk saldırganla-
rın olduğundan çocuk saldırganların prosedürüne odaklanacağım. 

(2) Aile mahkemesinden önceki prosedür 

Aile mahkemesinden önceki prosedür ve nizamı ana hatlarıyla be-
lirtmeden önce, çocukların suça karışma akımını incelemek istiyorum 
(bkz. Şekil 1. Polis istatistiklerine göre polis tarafından işleme tabi tutu-
lan çocukların oranı 2000'li yılların başında artmıştır. Polis bu akımı 2. 
Dünya Savaşı'ndan sonra “suça karışmanın dördüncü zirvesi” olarak 
adlandırmaktadır. Kaybedilen mülkiyetin dağıtımı, hırsızlığı, yolsuzluk 
bu suçların %80’den fazlasına tekabül etmektedir.. 

Buna bağlı olarak bu suçlar için hakkında işlem yapılan çocukların 
sayısındaki artış ve azalış bütün suçlarınki ile sıkı surette bağlıdır. Buna 
ilaveten bunun dalgalanması, bu saldırıların hepsi küçük olduğu için, 
çocuklar için polisin cezai müeyyide pratiği ile saptanmaktadır. 
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Table 1 2011 Yılında Trafik Dışı Ceza Kanunlarından Ceza Almış 
Çocukların Dağılımı  

Toplamda  94,859 (100.0)  

Adam öldürme  60 (0.1)  

Hırsızlık  625 (0.7)  

Yaralama  5,553 (5.9)  

Tecavüz  1,646 (1.7)  

Hırsızlık  59,382 (62.6)  

Dolandırıcılık  947 (1.0)  

Gasp  1,403 (1.5)  

Zimmete geçirme  16,421 (17.3)  

 Kayıp milkiyeti zimmete geçirme  16,369 (17.3)  

Tecavüz  82 (0.1)  

Zorla ahlaksızlık  455 (0.5)  

Kundakçılık  141 (0.1)  

Haneye tecavüz  2,992 (3.2)  

Mülkiteye Zarar verme  2,187 (2.3)  

Diğerleri  2,965 (3.1)  

Kaynak:2012 yılına dair polisin hazırladığı beyaz kitap (broşür). 

 

Polis istatistiklerine göre hırsızlık için hakkında işlem yapılan çocuk 
sayısı 1997'den beri keskin bir şekilde artmıştır, bununla birlikte adam 
öldürmeye ilişkin herhangi bir artış söz konusu değildir. Polisin basın 
bildirilerinin bir sonucu olarak, kitlesel medya bu akımı çocukların daha 
şiddete yatkın hale geldiğini, çocuklar hakkındaki politikanın daha sert 
hale getirilmesinin gerekli olduğunu belirtmişti. Bu bağlamda çocuk 
adalet sistemi hakkında güçlü kamusal ve politik endişeler üretildi. Bu-
nun bir sonucu olarak 2000 yılında çocuk kanunu kısmen revize edilmiş-
tir. 2000 revizyonundan kısa bir süre sonra hırsızlıktan işlem yapılan 
çocukların sayısında sert bir şekilde düşüş meydana gelmiştir. 

Bununla birlikte, çocukların önemli suçları için polisin cezai yaptı-
rımlarının geçmişten daha sertleştiği ve hırsızlıktan hakkında işlem yapı-
lanların sayısındaki hızlı artışın özel durumlarda katılanların sayısındaki 
artışla birlikte muhtemelen cezai yaptırımlardaki değişikliklerin bir so-
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nucu olduğu belirtilmektedir. Örneğin, kurbanın yaralanması ile sonuç-
lanan kapkaç hakkında öncesinde hırsızlık ve bedensel zarar ciddi olma-
sa da, müessir fiil olmak üzere iki suçtan işlem yapılırken, 1997'den itiba-
ren müessir fiil ile hırsızlık olarak işlem yapılabilmektedir. 

 

 
 

Polis ceza muhakemesi kanununun soruşturmaya ilişkin genel 
prensiplerine göre çocuk suç davalarını soruşturmakta ve şüphelileri ve 
delilleri araştırmaktadır. Çocuk kanunu ve soruşturmaya ilişkin kolluk 
kuralları çocuklara muameleye ilişkin olarak tutuklamaya ve göz atına 
alınmayla bağlantılı sınırlamalar ve polisin ifade alması açısından özel 
hükümler içerse de, çocukların korunması bağlamında bunların gerçek 
anlamda işlevi olup olmadığına ilişkin güçlü şüpheler mevcuttur. Aile 
mahkemesine sevk edilmeden önce çocukların gözaltında kalması için 
öngörülen azami süre 23 gündür. İntikal öncesi gözaltı süresince, polis 
ve savcılar çocukları soruşturabilirler. 

Öncesinde, savunma avukatları, çocukların avukat tayin etme hak-
ları olmasına rağmen, uygulamada çocuklar için seyrek olarak atanırlar-
dı. Avukat tayin oranı, tutuklanmış ve gözaltına alınmış çocuklar açısın-
dan %10 civarındaydı. 2004 yılında mahkemenin atadığı savunma avu-
katları sistemi gözaltında bulunan şüphelilere, gözaltındaki şüphelileri 
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de içine alacak şekilde uygulanmaya başlamıştır. 2009'da uygulama ala-
nının arttırılmasından sonra savunma avukatları yaklaşık olarak gözal-
tındaki şüphelilerin %70'ine atanmıştı. 

Polis küçük davaları doğrudan aile mahkemesine ve diğer davaları 
ise savcılara sevk etmektedir. Savcı soruşturmayı tamamladıktan sonra 
bütün davaları aile mahkemesine sevk etmektedir. Bu cihetle bütün da-
valar aile mahkemesine yollanmaktadır. Tersine savcı suç şüphesi olsa 
bile erişkin vakıaları soruşturmama konusunda takdir yetkisini haizdir. 
Askıda bulunan trafik dışı ceza kanunu kapsamında yapılan soruştur-
malarının yüzdesi' % 41.9 iken, 2011'de % 36,4 olmuştur. Buna ek olarak 
polis görece küçük olan erişkin suçluları savcıya sevk etmeyebilir. 2011 
yılında polis tarafından hakkında işlem yapılan trafik dışı ceza kanunu 
saldırıları arasında % 32.6 bu şekilde bertaraf edilmişti. Polis ve savcı 
tarafından vakıaların görüntülenmesi yolları çocuk vakıaları için uygu-
lanabilir değildir. 

(3) Aile mahkemesi prosedürü 

Aile mahkemesi davayı aldıktan sonra, sevk edilen bütün davalar 
için duruşma öncesi tahkikat yürütülür. Aile hukuku hakîmi hukuksal 
tahkikata dayalı olarak muhtemel nedeni bulduktan sonra şartlı tahliye 
memurundan çocukla, ailesiyle ve ilgili kişilerle görüşmesini, başka tah-
kikatlar yürütmesini emredebilir. Buna sosyal tahkikat adı verilir. Uygu-
lamada bu bütün davalar açısından uygulanır. Çocuk kanunun 9. mad-
desi sosyal tahkikatın davranış, hayat hikayesi, özellikler, çocuğun, aile-
sinin ve ilgili kişilerin çevresi bakımından medikal, psikolojik, pedagojik, 
sosyolojik ve diğer bilirkişi görüşlerini kullanmak için her türlü çaba 
sarfedilerek yapılmalıdır. Aile mahkemesi şartlı salıverme memurlarının 
yarısı çocuk davalarından sorumludur. Aile mahkemesi bir duruşmayı 
erteleyebilir ve bir çocuğu aile mahkemesi şartlı salıverme memuru gö-
zetiminde deneme salıverilmesine karar verebilir. 

Buna ek olarak, aile mahkemesi hakîmi çocukları yatkınlık ve psikolo-
jik duruma ilişkin sınıflandırmanın yürütüldüğü sınıflandırma merkezin-
de gözaltında tutabilir. 1 Nisan 2012'den itibaren 52 merkez ulusal çapta 
kurulmuştur. Gözaltı emirleri 2011'deki trafik dışı vakıaların %8,7'sinde 
yapılmıştır. Gözaltı süresi genellikle 4 haftaya sınırlandırılmıştır. Revize 
edilmiş 2000 tarihli çocuk kanununa göre çok istisnai durumlarda olgula-
rın bulunması amacı için gerekliyse 8 haftaya uzatılabilir. 
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Fig 3 Kurumsal Sınıflandırmanın Çocuk Sınıflandırma Merkezine 
Akışı 

 
 

Sosyal tahkikatın iki fonksiyonu bulunmaktadır. Bunlardan bir ta-
nesi çocuğun kişiliği ve sosyal arka planı hakkında bilgi toplamak, onu 
analize etmek ve özetlemektir. Aile mahkemesi hakîmi çocuk için hangi 
hükmün uygun olduğunu aile mahkemesi şartlı tahliye memuru tarafın-
dan hazırlanan rapora dayanarak karar verir. Başka bir fonksiyonu ise 
destekleyici ve eğitseldir. Sosyal tahkikat boyunca aile mahkemesi şartlı 
salıverme memuru çocuğa ve ailesine problemlerin üstesinden gelebil-
mek ve bir daha suça karışmasını önlemek amacıyla birbirinden farklı 
direktifler tavsiyeler verebilir ve yardım talebinde bulunabilir. Aile 
mahkemesi şartlı salıverme memuru onlara destek olmak için sosyal 
hizmetlerde ilgili gerekli düzenlemeleri yapabilir. Bu destekleyici ve 
eğitsel faaliyetleri gözlemledikten sonra, aile mahkemesi şartlı tahliye 
memuru rapor hazırlar. Bu cihetle sosyal tahkikat sosyal vakıa çalışması 
olarak işlev görür. 

Şartlı salıverme memuru ve sınıflandırma merkezi tarafından hazır-
lanmış raporlara dayanarak aile mahkemesi hakîmi duruşma yapılıp 
yapılmayacağına karar verir. Eğer aile mahkemesi hakîmi saldırının 
muhtemel bir sebebi bulunmadığını ya da çocuğun duruşmaya maruz 
kalması uygun değilse, bu durumda davanın duruşmasız düşmesi gere-
kir. 
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Duruşma bir hayli resmi olmayan bir tabiata sahiptir. Çocuk kanunun 

20. maddesinin ilk fıkrasında, duruşmanın huzurlu bir atmosferde yürü-
tülmesi gerektiği nezaket vurgusuyla belirtilmiştir. Duruşma, kamuya ya 
da kitlesel medyaya açık değildir. Revize edilmiş 2008 tarihli çocuk kanu-
nuna göre, mağdurlar aile mahkemesi hâkiminin özel emriyle duruşmaya 
katılabilirler. Çocuk, ailesi ve vekiller duruşma tarihinde çağrılırlar. Aile 
mahkemesi şartlı salıverme memurunun da o anda mevcut olması gerek-
mektedir. Buna ilaveten öğretmenlerin, işverenlerin duruşmaya katılması-
na izin verilebilir. Savcı çok istisnai durumlarda aile mahkemesi hakîmi 
tarafından verilen özel izinle duruşmaya katılabilir. 
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Çocuk ya da yasal temsilcisi bir katılımcı, genellikle avukat tayin 
edebilir. Geçmişte, vekiller, özellikle çocuk kanunu aile mahkemesinde 
hakkında işlem yapılan çocuklar için mahkeme tarafından tayin edilen 
avukat sistemi tanımadığından, nadiren tayin edilirlerdi. Çocuk kanunu 
revizyonu 2000 yılında böyle bir sistemi başlattı, 2007 yılında ise bu çeşit 
tayinlerin kapsamı genişletildi. Bununla birlikte aile mahkemesi tarafın-
dan yapılan atamaların sıklığı hala az miktardadır ki, bu miktar bütün 
avukat tayinlerinin %10'undan azdır. Avukatlar ve barolar birliği ulusal 
çapta çocukların gönüllü temsiline 2000'li yılların başından itibaren 
önem vermektedirler. Sonuç olarak, 2009 yılında trafik dışı bütün vakıa-
lardan dolayı hakkında işlem yapılan çocukların %11.7'si aile mahkeme-
sinde temsil edilmektedir ve bu oran o zamandan itibaren iki katına 
çıkmıştır. Günümüzde sınıflandırma merkezlerinde gözaltında tutulan 
çocukların %70'i avukatlar tarafından temsil edilmektedir. 

Eğer mahkeme suça ilişkin bir delil bulunmadığını tespit ederse ya 
da çocuğu koruyucu tedbirlere maruz bırakmak gereksiz ise aile mah-
kemesi hakîmi duruşma sonrasında davayı düşürmelidir. Başta türlü 
koruyucu tedbirler dayatılır. Bunlar (1) çocuk ıslah merkezine koyma, (2) 
çocuk bakım merkezine koyma ya da (3) şartlı tahliye 

Trafik dışı davaların % 80'ninden fazlası, hiç duruşma yapmadan ya 
da duruşmadan sonra düşmektedir. Uygulamada bütün davalar açısın-
dan, davalar insan davranışına dayanan ilişkin bilirkişi incelemesi kulla-
nılarak düşmektedir. Sosyal tahkikat çocuk adaletinin eğitimsel fonksi-
yonunu yerine getirdiğinden dolayı sosyal vakıa çalışması gibi işlev 
görmektedir. Çocukların problemlerinin üstesinden gelmeleri için yapı-
lan gayri resmi eğitim faaliyetine aile mahkemesi şartlı salıverme memu-
ru tarafından geçilebilir. Eğitimsel faaliyet sebebiyle duruşmalı ya da 
duruşmasız dava düşme oranı trafik dışı suçlar açısından yaklaşık 
%90'dır. Böylelikle bu kadar yüksek dava düşme oranı aile mahkemesi 
prosedürü boyunca yapılan sosyal vakıa çalışmasının bir sonucudur. 

Aile mahkemesi hakîmi davayı bir çocuk bakım kurumuna duruşma 
öncesi tahkikattan ya da duruşmadan sonra sevk edebilir. Buna ilaveten 
aile mahkemesi davayı cezai soruşturma için savcıya devredebilir. Sadece 
bu durumda çocuk “suçlu” olarak ceza mahkemesinde yargılanabilir ve 
cezalandırılabilir. Genel olarak cezai soruşturmaya için devir çocuklar 
açısından istisnai nitelik taşımaktadır. 2011'de trafik dışı suçlar açısından 
sayı 150 idi. Çocuk 20 yaşına geldiğinde, dava savcıya devredilmelidir. 
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Fig. 5 Aile mahkemesindeki trafik dışı davalarda ailemahkemesinin 
nihai hükümlerinin dağılımı (2011) 

 
Kaynak: 2012’de suça dair beyaz kitap (broşür). 

(4) Çocuğa muamelenin ana hatları 

Çocuk ıslah merkezleri Adalet Bakanlığı tarafından yönetilmektedir. 
1 Nisan 2012 itibariyle ülke çapında 52 merkez kurulmuştur. Çocuğun 
yaşına, tekrardan suç işlemeye yatkınlığına ve fiziksel ve akli durumuna 
göre bunlar dört kategoriye ayrılmaktadır. İlk çocuk eğitim okulları ge-
nellikle 12 yaş ve üstü ancak tipik olarak 16 yaşından küçük olan ve cid-
di fiziksel ya da akli bir sakatlığı olmayan çocuklar için kurulmuştur. 
Medikal çocuk eğitim kurumları genellikle 12 yaş ve üstü ancak 26 yaş 
altı ve önemli fiziksel ya da psikolojik sakatlıkları olan çocuklar için iken, 
özel çocuk eğitim okulları genellikle 16 yaş ve üzerinde ancak 23 yaşın-
dan küçük olan ve fiziksel ya da akli sakatlığı bulunmayan ancak güçlü 
bir şekilde suça yatkınlığı bulunan çocuklar içindir. 

Kabul süresi açısından bunlar üç kategoriye ayrılmaktadır. Normal 
kısa vadeli muamele yoğun rehberlik ve eğitim yoluyla ıslahı ve rehabili-
tasyonu beklenen çocuklar için 6 aylık bir periyotta sağlanmaktadır. Özel 
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kısa dönem muamele suça karışma temayülü daha az olanlar için 2 ya da 
3 aylık bir zaman periyodu için açık tesislerde sağlanmaktadır. Uzun 
süreli muamele için genel olarak süre 1 yıldır. Akli ya da başka problem-
ler ışığında özel uzun süreli muamelenin gerekli olduğu istisnai durum-
larda, süre 4 ya da 5 yıl olabilir. Özel uzun süreli muamele programı 
1998'de, 2 seneden az kabul süresi 14 yaşındaki bir oğlan çocuğunun 
Kobe'deki cinayet davası sonrasında eleştirildiği için, başladı. Her ne 
kadar merkezlerin bazıları açık ya da yarı açık tesislere sahip ise de eği-
tim programları olduğu gibi sıkı bir disiplin mevcuttur. 
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Table 3 Number of Juveniles Newly Admitted to Juvenile Training 
Schools by Types of School and Treatment Programs (2011) 

Tedavi Programı Toplam İlk Orta Özel Medikal 

Total  3,486 695 2,654 60 77 

  (100.0) (19.9) (76.1) (1.7) (2.2) 

     

 Genel kısa vadeli program 911 210 701 - - 

  (26.1)    

     

 Özel kısa vadeli program 44 11 33 - - 

  (1.3)    

     

 Uzun vadeli program 2,531 474 1,920 60 77 

  (72.6)    

Source: White Paper on Crime in 2012. 

 

Genel olarak eğitim programları çocuk eğitim okullarında çocukla-
rın rehabilitasyonu için faydalı olarak addedilmektedir. Çocuk eğitim 
kurumlarından taburcu edilmiş çocukların tekrar kabulü ve hapse atılma 
oranı cezai kurumlardan salınmış olanların tekrardan hapse atılma oran-
larına nazaran görece daha düşüktür. 2011'de çocuk eğitim okullarından 
taburcu edilmiş olanların tekrardan kabul edilme oranı 5 sene içerisinde 
%15.4'tü ve çocuk eğitim okullarından son salınmadan sonra cezai ku-
rumlarda hapse atılma oranı aynı dönemde %8.1 idi. Tersine, ceza ku-
rumlarından salınmış mahkumların tekrardan hapse atılma kümülatif 
yüzdesi 5 yıl içinde %41.7 iken, 10 yıl içinde %53.6 idi. 

Çocuk bakım kurumlarının iki kategorisi söz konusudur: bağımlı 
çocuklar için evler ve desteksiz çocuklara destek için evler. Bu kurum-
larda yetiştirme, özen, eğitim ve destek çocuklara sağlanmaktadır. Aile 
mahkemesi tarafından hapsedilmiş çocuklarla çocuk bakım kurumları 
tarafından hapsedilmiş çocuklar arasında yapılan muamele açısından 
herhangi bir farklılık bulunmamaktadır. Aile mahkemesi tarafından 
hapsedilen çocuklara desteksiz çocuklara destek için kurulan ve öncülü 
Amerika Birleşik Devletleri'ndekilerden sonra oluşturulan ıslahevi okul-
larında muamele edilmektedir. 



Japonya’da Çocuk Adaleti 3. Suç ve Ceza Film Festivalinde Sunulan Rapor 
İstanbul, 2013, Türkiye 

 

655 

Koruyucu tedbirlerden bir tanesi topluluk muamelesi şeklinde şartlı 
tahliyedir. Şartlı tahliye edilen çocuklar şartlı tahliye kapsamında 20 
yaşına ulaşana kadar tutulabilir. Şartlı tahliye şartlı tahliye ofislerinde 
görevlendirilen şartla tahliye memurları tarafından denetlenir. Uygula-
mada, gönüllü şartlı tahliye memurluğu gerekli bir rehberlik ve çocukla-
ra doğrudan destek sağlar. Islahevlerinden şartlı salıverilmiş çocuklarda 
şartlı tahliye kapsamında tutulabilir. 

Ceza mahkemesinde kovuşturulan çocuk bir yetişkinle aynı prose-
düre tabi tutulmaktadır. Bununla birlikte çocuklara bazı özel hükümler 
uygulanabilir nitelik taşımaktadır. Örneğin idam cezası uygun iken, su-
çun işlenmesi anında 18 yaşın altında bulunan çocuğa müebbet hapis 
cezası, müebbet hapis cezası yerine de 10-15 senelik hapis cezası verilme-
lidir. 3 seneden az olan hapis cezası başka türlü dayatıldığında bu, uygu-
lanabilir cezanın kapsamı içinde belirsiz bir hüküm haline getirilir. Buna 
ilaveten çocuklar erişkinlerden ayrı olarak cezalarını çekmelidirler. 
Ömür boyu hapis cezasının çocuklar için 10-15 yıla düşürülmesi bugün 
için takdire bağlı iken, 2000 yılında yapılan çocuk kanunu revizyonun-
dan önce bu zorunlu idi. Revize edilmiş çocuk kanununa göre 16 yaşın 
altındaki çocuklar ceza mahkemesinde yargılanabilir ve hapis cezasına 
çarptırılabilirler. 16 yaşın altındaki çocuklar cezalarını çocuk ıslah mer-
kezlerinde 16 yaşını dolduruncaya kadar çekerler. Bu durumlarda zo-
runlu çalışma bu zaman kadar dayatılmaz. 

 

Table 4 Trafik dışı ceza kanunun suçlarından dolayı İlk derece mah-
kemesi tarafından hüküm verilen çocuk sayısı  

Çalışmalı veya çalışmasız hapis

  

2002’deki 
toplam 

Ölüm 
cezası

Müebbet 
hapis 

Belirsiz 
hüküm

Belirli 
hü-
küm

Askıdaki 
hüküm

Şartlı 
salıverme 

ile 
Para 

cezası

Aile mah-
kemesine 

sevk  

117 0 0 45 1 53 16 2 2

Kaynak: 2012 tarihli suça ilişkin beyaz kitap (broşür) 
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2 2000 yılındaki çocuk kanunu revizyonu 

(1) 2000 yılından itibaren kanun revizyonları 

2004 tarihli çocuk kanunu 2000 tarihinden itibaren özellikle saldır-
gan hareketi ve mağdur hareketinden etkilenerek birden fazla önemli 
revizyonlara tabi olmuştur. 

2000'deki en önemli revizyon aşağıda tartışılacaktır. 

2007 yılının revize edilmiş kanunun önemli değişiklikleri üç alanda 
kategoriye edilebilir: birinci olarak, çocuk kanunu 14 yaşın altında olan 
hukuku ihlal eden çocukları içeren davaların daha sıkı ele alınması ba-
kımından şu revize edilmiştir: (1) polis önemli hukuk ihlali teşkil eden 
vakıalarda tahkikata dair faalliyetlerde yetkilidir; (2) çocuk rehberlik 
merkezleri genel bir kural olarak bu davaları duruşma için aile mahke-
mesine sevk edebilir; (3) 14 yaşın altındaki çocuklar çocuk eğitim mer-
kezlerinde tutulabilir. 

İkinci olarak şartlı salıverme ile ilgili olarak, şartlı salıverme memu-
runun talebi üzerine eğer şartlı salıverme şartlarına uymama durumu 
söz konusu olursa aile mahkemesi bir çocuğun çocuk eğitim merkezi ya 
da çocuk bakım kurumuna yerleştirilmesini emredebilir. 

Üçüncü olarak revize edilmiş kanun sınıflandırma merkezlerinde 
gözaltında tutulan çocuklar için aile mahkemesi tarafından savunma 
avukatı tayin edileceği davaların kapsamını genişletmiştir. 

2008 yılının revize edilmiş kanununa göre mağdurların çocuk du-
ruşmasına katılmasına aile mahkemesinin özel emriyle izin verilebilecek-
tir. Uygulamada, gerçekten bunu talep eden ütün mağdurların katılma-
sına ve bu duruşmalarda görüşlerini açıklamalarına izin verilmiştir. 

Bugünlerde, hükümet bu alanlarda başka revizyonlar hazırlamak-
tadır: (1) mahkeme tarafından avukat atanmış davaların kapsamını ge-
nişletmek;(2) savcıların mahkemeye sevk alanının genişletilmesi; (3) ço-
cuklar için daha sert cezai müeyyidelere müsaade edilmesi. 

(2) 2000 yılının revize edilmiş kanunun başlıca özellikleri 

Çocuk adaletinin iki fonksiyonu olduğu farz edilmektedir: eğitsel 
fonksiyon ve suç kontrol fonksiyonu. Eğitsel fonksiyon çocuk kanunu 
amacını çocukların doğru gelişimi olarak açıkladığından itibaren başlıca 
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fonksiyon olarak ele alınmaya başlamıştır. Buna bağlı olarak toplumun 
korunması çocuğun doğru gelişimi sonucunda tekrardan suça karışma-
sını önlemek yoluyla başarılabilir. Kriminal cezanın cezalandırma ve 
caydırıcılık gibi amaçları çocuk kanunundan çıkarılmıştır. 

Son 20 yılda, buna rağmen, teori ve pratik suç kontrol fonksiyonuna 
daha fazla önem vermektedir. Bu pozisyon devletin suça karışmış çocu-
ğu bedelsiz şekilde asla affetmemesi amacıyla gerçeği ortaya çıkarmasını 
gerektirir. Buna ilaveten kamu düzenini muhafaza etmek amacıyla daha 
sert hükümlerin veya daha güçlü cezaların önemli suçlar için getirilmesi 
gerekmektedir. Çocuk davalarını düzenlerken cezalandırma ve caydırıcı-
lık önemli faktörler olarak görülmektedir. Bu akımın bir sonucu olarak 
çocuk kanunu 2000 yılında revize edilmiştir. 

2000 yılındaki revizyon üç kısım içerir. En önemli kısım çocukların 
cezai soruşturması ile ilgili idi. Revizyondan önce aile mahkemesi sadece 
16 yaşın üstündeki çocukların savcıya cezai soruşturma için sevkine yet-
kiliydi. Revize edilmiş çocuk kanunu yaş limitini 16'dan 14'e çekmiştir 
(madde 20 (1)). Buna ilaveten aile mahkemesi prensip olarak 16 yaşın 
üzerinde olan ve adam öldürme ya da ölüm sonucunu doğuran kasten 
adam yaralama suçunu işlemiş çocukların davalarını sevk etmek zorun-
dadır. Böylelikle çocukların ceza mahkemesinde yargılanması ve ceza-
landırılma olasılığı arttırılmıştır. Bu açıkça revizyonun çocuk suçu açı-
sından sertleştiği ilişkin tabiatını göstermektedir. 

İkinci olarak, revize edilmiş çocuk kanunu olgu bulma prosedürünü 
değiştirmiştir. Sınıflandırma merkezlerinde duruşma öncesi gözaltında 
kalma azami süresi 4 haftadan 8 haftaya çıkarılmıştır. Aile mahkemesi 
dava çok karışık ise veya çocuk isnat edilen suçu inkar ediyorsa savcının 
olgu bulma duruşmasına katılmasına izin verebilir. Bu revizyona kadar 
savcı toptan bu sürecin dışında tutulmakta idi. 

Üçüncü olarak, mağdurları ilgilendiren birden fazla düzenleme ka-
bul edildi. Mağdurlar suç ve suçlu hakkındaki düşüncelerini ve duygu-
larını isterlerse aile mahkemesi hâkimine isterlerse de aile mahkemesi 
şartlı tahliye memuruna beyan edebilirler. Onlar dava kayıtlarını denet-
leyebilirler, kopyalayabilirler ve nihai karar hakkında bilgilendirilmeli-
dirler. Benzer düzenlemeler ceza muhakemesi kanununda çocuk kanunu 
revizyonundan kısa bir süre sonra hemen yapılmıştır. 
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(3)Revize edilmiş kanunun Uygulanması 

Eğer aile mahkemesi cezanın suçun tabiatı ve şartları açısından gerekli 
olduğunu tespit ederse, yukarıda bahsedildiği gibi, dava savcıya cezai so-
ruşturma için- ki orada çocuk cezai bir yargılamaya ve cezaya tabi tutula-
caktır- yollanacaktır. Bu davalar aile mahkemesine yollanan bütün davala-
rın sadece %0.2'sine tekabül etmektedir. Genellikle cezai kovuşturmaya 
sevk çocuklar açısından istisnai olarak değerlendirilmektedir. 

2000 revizyonundan önce savcıya cezai kovuşturma için sevk yüzdesi 
mağdurların ölümüne neden olan çok önemli davalarda bile azdı. Revize 
edilmiş çocuk kanunun 20. maddesinin ikinci fıkrası adam öldürmüş ya 
da ölümle sona ermiş kasten adam yaralama suçuna bulaşmış çocukların 
savcılığa sevkini genel bir prensip olarak belirlemiş, buna bağlı olarak 
cezai kovuşturma için sevk edilen dava sayısında hızlı bir artış gerçekleş-
miştir. Etkili olarak bu davaların nizamı ilk başta suçun ağırlığa dayan-
maktadır. Suç kontrolünün hakimiyeti burada ortaya çıkmaktadır. 

Table 5 Cezai Soruşturma için Savcıya Sevk Yüzdeleri 
        

  

Average 
Yearly İnfaz-
dan önceki 
10 yıldaki 

yüzde 

2001.4.1-

2002.3.31

2002.4.1- 

2003.3.31 

2003.4.1-

2004.3.31

2004.4.1-

2005.3.31

2005.4.1-

2006.3.31

Number 
of Cases 

for 
2001.4.1-
2006.3.31

Adam öldürme 24.8% 50.0% 36.4% 65.0% 65.0% 42.1% 85

Ölümle sonuçla-
nan müessir fiil 9.1% 68.2% 43.8% 50.0% 72.0% 25.0% 157

Ölümle sonuçla-
nan hırsızlık 41.5% 88.9% 46.2% 33.3% 85.7% 100.0% 46

Ölümle sonuçla-
nan tehlikeli 

araç kullanımı 93.3% 100.0% 80.0% 100.0% 33

Diğerleri 100.0% 100.0% 3

Toplam yüzde 67.7% 51.7% 55.8% 73.6% 48.6%

Kriminal 
soruştırmaya 

sevk edilen dava 
sayısı 44 51 45 36 17 324

Source: The Supreme Court Homepage, 
http://courtdomino2.courts.go.jp/tokei_misc.nsf 

Note: As for homicide, attempted homicide has been excluded since 
1 April 2001. 
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3 Hukukçu olmayan hâkim çocuk davalarına bakması 

(1) Hukukçu olmayan hakim sisteminin ana hatları 

Japon hukukçu olmayan hakim yargılaması “saiban-in” yargılaması 
olarak adlandırılmaktadır. Hukukçu olmayan hakim kanunu ile başlatı-
lan bu sistem 21 Mayıs 2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Gerçekte bü-
tün davalarda yargı heyeti 6 hukukçu olmayan hakim, 3 hukukçu ha-
kimden teşkil etmektedir. Yeni başlatılan hukukçu olmayan hakim sis-
teminde Japonlar 66 yılda ilk defa bir ceza yargılamasına katılmıştır. Bu 
yeni sistem adli eğitimden medeni yargılama ve idari yargılamaya erişi-
me kadar olan büyük ölçekli yargı reformunun bir parçasıdır. 

Hukukçu olmayan hakimler rastgele her bir dava için oylayanların 
içinden başka bazı ülkelerdeki jüri seçim usulüne benzer bir şekilde şeçi-
lir. Hukukçu olmayan hakimler hukukçu hakimlerle olgulara ve hükme 
karar verme konusunda birlikte çalışırlar. Her bir hukukçu olmayan 
hakim ile hukukçu hakîmin eşit oy hakkı bulunmaktadır. Usule ilişkin 
meseleler ve hukukun yorumlanması sorunlarının çözümü profesyonel 
hakimlerin yetkisine bırakılmıştır. 

Hukukçu olmayan hakim yargılaması çok önemli suçlar açısından 
yapılmaktadır: (1) idam ya da müebbet hapis cezası ile cezalandırılabilir 
suçlar; ya da (2) bir senelik asgari hapis cezası öngörülen mağdurun 
ölümü ile sonlanan kasıtlı hareket. Bu suçlar cinayet, ölüm ve yaralan-
mayla sonuçlanan hırsızlık, ölüm ya da yaralanmayla sonuçlanan teca-
vüz, meskun mahalin kundaklanması, ve bazı ciddi uyuşturucu suçları. 
Hukukçu olmayan hakim yargılaması zorunludur bundan dolayı sa-
vunma makamı bunu reddedip sadece profesyonel hakimlerden oluşan 
bir yargılama talebinde bulunamaz. Bütün davaların %3'ünün yaklaşık 
olarak hukukçu olmayan hakim heyeti tarafından görüldüğü tahmin 
edilmektedir. 

Hukukçu olmayan hakim yargılamasında, kararlar en azından bir 
profesyonel hakîmin ve hukukçu olmayan hakimin çoğunluk görüşüne 
katılması şartıyla bu karışık heyetin üyelerinin çoğunluğu ile alınmakta-
dır. Bu durum, suçluluğa ya da daha sert hükümlere bir ya da daha fazla 
profesyonel hakîmin oyunu gerektiren özel bir çoğunluk oyuyla karar 
verildiğini göstermektedir. 

Kanun hukukçu olmayan hakîmi jüri yargılaması ya da başka yargı-
lamalarda sırları sızdırmak, yanlış beyanda bulunmak ya da yargılama-
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ya katılmamak açısından cezai olarak sorumlu tutmaktadır. Sanıklar ve 
savcılar hukukçu olmayan hakimlerin heyetinin final kararına karşı tem-
yize gidebilirler. Temyiz sebepleri bunlardan biri ya da birkaçı olabilir: 
(1) yargılama sürecinde usul hukuku kurallarına uyulmaması, (2) ilk 
derece mahkemesinin kararını açıkça etkileyen kanunu yorumu ya da 
uygulanmasında hata, (3) hükümde aşırı sertlik ya da yumuşaklık; ve (4) 
suçluluğa ya da suçsuzluğa ilişkin kararda kanıt toplamada hata. Eğer 
bozulabilir bir hata söz konusu ise, yüksek mahkeme kararı bozacak ve 
ilk derece mahkemesine kararı geri gönderecektir. Eğer yüksek mahke-
me yargılama ve kanıtlar üstüne yeni bir karar verilebileceğini tespit 
ederse (temyiz sürecinde incelenen kanıtlarda dahil olmak üzere) kararı 
bozabilir, ilk derece mahkemesine yollamadan kendi kararını verebilir. 
Yüksek mahkeme kararları sadece profesyonel hakimler tarafından veri-
lebilir. 

Japon hukukçu olmayan hakim yargılamasının bir özelliği daha bu-
lunmaktadır. Bu, hukukçu olmayan hakim yargılaması ile yeni başlatılan 
duruşma öncesi zorunlu prosedür toplantısıdır. Bu prosedür hakimlerin 
seçiminden önce gerçekleştiğinden onlar buna katılmamaktadır. 

Genel olarak, mahkeme duruşma öncesi toplantısını tarafların gö-
rüşlerini aldıktan sonra her bir dava için düzenleyebilir. Bununla birlikte 
hukukçu olmayan hakimler tarafından görülecek davalar duruşma önce-
si bu toplantıya konu edilmelidir. Bu prosedür aracılığıyla taraflar ar-
gümanlarını hazırlarlar, netleştirirler ve kanıtlarını açıklarlar. Hakim 
gelecek duruşma için gerekli kararları verir ve ön planları yapar. 

Taraflar duruşmada sunmak istedikleri argümanlarını ve savunma-
larını netleştirmeli ve kendilerini destekleyecek kanıtları sunmalıdırlar. 
Bir kere duruşma öncesi toplantı sona erdiğinde artık, gecikmenin önle-
nemez olduğunu ispat etmedikçe, taraflardan hiç biri ek deliller önerme-
ye yetkili değildir. 

Hukukçu olmayan hakim sistemi sistemin başarısızlıkla sonuçlan-
maması için çok dikkatlice uygulanmaktadır. Öncelikle savcıların hu-
kukçu olmayan hakimlerin suça iliskin karardan emin olmaları için sav-
larını dikkatlice seçmeleri gerekmektedir. İkinci olarak hukukçu olma-
yan hakimlerin görevden çekilme talepleri genellikle kabul edilmektedir; 
kabul oranı ise yaklaşık olarak %40 civarındadır. Üçüncü olarak duruş-
ma sayısı hukukçu olmayan hakimlerin üzerindeki iş yükünü görev sü-
resince hafifletmek için kısa tutulmaktadır. Duruşma sayıları sanıkların 
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isnat edilen suçları kabul etmeleri halinde ortalama 3.4, isnat edilen suç-
ların inkar edildiği davalarda ise 4.7'dir. Hukukçu olmayan hakim du-
ruşmaları hakimlerin seçiminden nihai karar verilmesine geçen süreçte, 
çoğu davada kanıt toplamada önemli bir çekişme bulunmamasına rağ-
men, bir haftada bitmektedir. 

Hukukçu olmayan hakim sisteminde hüküm vermenin ince bir şe-
kilde dağılması söz konusudur ancak önemsiz eşitsizlikler tanımlana-
maz. Aksine daha sert hükümler çeşitli suç çeşitlerine dayatılmaktadır: 
cinayet ya da cinsel suçlar gibi mağdurun ölümüyle sona eren suçlar. 
Tersine daha yumuşak hükümler bazı sanıklara - örneğin elden ayaktan 
düşmüş olan ve uzun zamandır bakımını yaptığı aile bireylerini öldüren 
sanıklara -verilmektedir. Bazıları hukukçu olmayan hakimlerin sempati 
duydukları kişilere daha hafif cezalar verdiklerini, diğerlerine ise sert 
cezalar verdiğini belirtmektedir. 

Hukukçu olmayan hakimlerin tatmin seviyesi yüksektir. Buna ek 
olarak kamuoyu hukukçu olmayan hakim sistemine bir hayli olumlu 
yaklaşmaktadır. Onlar duruşmanın samimiyetinin, anlayışının ve hızının 
çarpıcı bir biçimde arttığını ve adaletin sağduyusunun yansımasının iki 
katına çıktığını hissetmektedirler. Ancak güvenilirlik ve adalet açısından 
herhangi bir iyileşme hissetmemektedirler. Bundan dolayı hukukçu ol-
mayan hakim sistemi halk ve aynı zamanda profesyoneller arasında 
adaletli bir şekilde başarılı bulunmaktadır. 

(2) Ceza mahkemelerinde çocuk davaları 

2000 yılındaki revizyondan itibaren sayıları artsa da, çok az çocuk 
davası ceza yargılaması ile sonuçlanmaktadır. 2009' daki toplam sayı 
117'dir. Çoğu çok önemli davaları içerir. Çocuk kanunun 40. maddesine 
göre, bir çocuk davası bir yetişkinin davası nasıl ele anılıyorsa o şekilde 
ele alınmaktadır. 

Çocuk kanunun 1. maddesine göre, çocukların sağlıklı gelişimi ço-
cuk sanıklar için ceza yargılamasında gözetilmelidir. Özel olarak, birden 
çok özel hüküm bu durumlara uygulanır. 50. madde çocukların ceza 
davalarında yapılacak işlemlerin 9. maddenin anlamıyla uyumlu şekilde 
yapılması gerektiğini belirtmektedir. Atıf yapılan madde ise aile mah-
kemesi şartlı tahliye memuru tarafından yapılan sosyal tahkikatın ve 
çocuk sınıflandırma merkezi tarafından yapılan değerlendirmenin çocu-
ğun ve ilgili kimselerin medikal, psikolojik, pedagojik, sosyolojik ve baş-
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ka davranış, arka plan, kişisel yeterlilik, çevre bilgileri kullanılarak ya-
pılması gerektiği belirtilmektedir. 

Buna ek olarak 55. madde, eğer çocuk sanığı koruma tedbirlerine tabi 
tutmak uygun bulunursa ceza mahkemesinin davayı aile mahkemesine 
sevk etmesi gerektiğini düzenlemektedir. Çocuklar halkında verilen ceza-
lar çeşitli şekillerde indirilebilir. İdam cezasının uygun olacağının değer-
lendirildiği bir durumda, suçun işlendiği zaman çocuk eğer 18 yaşın altın-
daysa, ömür boyu hapis cezası verilebilir ve 10-15 senelik hapis cezası 
ömür boyu hapis yerine dayatılabilir. Üç seneden daha az süren hapis 
cezası başka türlü dayatıldığı zaman, hüküm uygulanabilir cezanın kap-
samı içinde belirsiz hale gelir. Hapse atılmış çocuklar cezalarını erişkinler-
den ayrı olarak çekmelidir. Her ne kadar şimdi ömür boyu hapis cezasının 
çocuklar için 10-15 yıl hapis cezasına indirilmesi takdiri ise de, 2000 yılın-
da yapılan çocuk kanunu revizyonundan önce bu durum zorunlu idi. 

Bu hükümler altında ceza mahkemesi, koruma tedbirleri için aile 
mahkemesine sevk etmek gibi çocuklar için uygun hükümleri vermek 
zorundadır. Bu durum sadece suç kontrol talebine değil, rehabilitasyon 
ihtiyacına da dayanır. Bu amaç doğrultusunda, mahkeme açısından ço-
cuk sanığın ve somut olayın arkaplanının özelliklerine ilişkin kanıtları 
dikkatlice incelemek önemlidir. 

(3) Hukukuçu Olmayan Hakim Siteminde Çocuk Davaları 
Uygulaması 

Hukukçu olmayan hakim uygulaması sadece önemli suçlar isnat 
edilen kişilerle ilgilenir. Cezai kovuşturma için aile mahkemesi tarafın-
dan sevk edilen çoğu dava hukukçu olmayan hakim heyeti tarafından 
dinlenir. Hakim olmayan hukukçuların yürüttüğü yargılama döneminde 
sanıkların 20 yaşın altında bulunduğu çocuk davalarının sayısının 20 ya 
da 30 olduğu tahmin edilmektedir. Bu davalar dışında her sene sanıkla-
rın isnat zamanı 20 yaşın altında bulunduğu ancak yargılamadan önce 
20 yaşına ulaştığı 40 ya da 50 dava bulunmaktadır. 

Soru uygulama kanunun gereklerinin yerine getirilip getirilmediği-
dir. Cevap “hayır”dır. En kötü örnek bir çocuğun Sendai-ishinomaki 
davasında yargılanıp ölüm cezası almasıdır. Bu davada Sendai Eyalet 
mahkemesi suçun işlendiği zaman 18 yaşında olan, iki genç kadını öl-
dürmüş, bir genç adamı ciddi şekilde yaralamış ve eski kız arkadaşını 
kaçırmış bir çocuğu idam cezasına çarptırmıştır. Hukukçu olmayan ha-
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kimlerin yaptığı yargılama sadece 5 gün sürmüştür. Bu yargılamada 
mahkeme sanık çocuğun özellikleri ve olayın arka planına ilişkin kanıt-
lar- aile mahkemesi şartlı salıverme memuru tarafından hazırlanan sos-
yal tahkikat raporunun küçük parçaları ve çocuk sınıflandırma merkezi 
tarafından hazırlanan değlendirme raporu- sadece 30 dakikada incelen-
miştir. Tersine mahkeme mağdurların beyanlarını çok uzun bir zamanda 
dinlemişti. Üç günlük müzakerelerin ardından profesyonel hakimler ile 
hukukçu olmayan hakimler çocuk sanığın idamına hükmetmişlerdi. Bu 
noktada suçun ciddiyetine ve tiksindiriciliğini vurgulamış ve rehabili-
tasyon ihitimalini reddetmişlerdi. Buna ilaveten mağdurların ve yakınla-
rının yaptıkları idam taleplerini önemli olarak değerlendirmişlerdir. 

Hukukçu olmayan hakimler tarafından yapılan çocuk yargılamala-
rının uygulamada birden fazla problemi bulunmaktadır. Öncelikle ceza 
mahkemesi çocuk davalarının aile mahkemesine sevkine ilişkin zorunlu-
luğu böyle sevklerin sayısını kısıtlamak amacıyla yorumlamaya meyilli-
dir. Son zamanlarda ceza mahkemesinin aile mahkemesine davayı sade-
ce ceza mahkemesi neden, şekil ve sonuçlar gibi faktörler dikkate alındı-
ğı zaman suçun ciddiyeti ve tiksindiriciliğinin azaltılması için özel du-
rumlar tespit etmesi halinde sevk edebileceğine yönelik etkileyici bir 
argümana etkinlik kazandırılmaktadır. Suç sonrasındaki şartların, kişilik 
özelliklerinin, yaşın, davranışın, çevrenin ya da çocuğun başka şartlarını, 
her ne kadar aile mahkemesine 20. maddenin ikinci fıkrası bu olguları 
cezai bir kovuşturma için dikkate almasına izin verse de, ceza mahkeme-
sinin dikkate alamayacağı iddia edilmektedir. 

İkinci olarak, yukarıda bahsedilen hukuki yoruma dayalı olarak, ce-
za mahkemesi aile mahkemesi işlemleri sırasında hazırlanan sosyal tah-
kikatı ve değerlendirme raporlarını incelemekte gönülsüzdür. Ceza 
mahkemesinin aile mahkemesine sevk de dahil olmak üzere bir çocuğa 
uygun cezayı adeta bir erişkin davasında olduğu gibi aynı kanıtlara da-
yanarak verebileceğini, bundan dolayı mahkemenin çocuğun özellikleri-
ne ilişkin ve davanın detaylı arka planına ilişkin bu raporları dikkatlice 
incelemeye gerek olmadığı iddia edilmektedir. Bu uygulama, doğal ola-
rak, kanuni düzenlemelerle uyumlu değildir. Onun kullanımının sonucu 
olarak, aile mahkemesi şartlı tahliye memurunun hazırladığı sosyal tah-
kikat önemini kaybetmektedir. Onlar sadece cezai kovuşturmaya sevk 
edilebilecek önemdeki davalarda suçun kendisini çevreleyen koşulları 
araştırmaktadırlar. 
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Üçüncü olarak ceza mahkemesinin bu uygulaması hukukçu olma-
yan hakim yargılamasının tabiatıyla doğrulanmaktadır. Hukukçu olma-
yan hakim sisteminde mahkeme açısından sosyal tahkikatı ve çocuğun 
özelliklerine ve davanın detaylı arka planı hakkındaki değerlendirmek 
zordur. 

Genellikle duruşma öncesi toplantıda profesyonel hakimler olgusal 
ve hukuki sorunları azaltmaya ve duruşmanın süresini çok kısa tutmak 
için delilleri dikkatlice seçmeye meyillidirler. Bunun nedeni daha uzun 
sürecek bir yargılamanın hukukçu olmayan hakimlere fazla yük yükle-
yeceğine inanmalarıdır. Eğer hukukçu olmayan hakimler sosyal tahkikat 
raporu ve değerlendirme raporunu dikkatlice incelerlerse duruşmaların 
süresi daha uzun olacaktır. Buna ek olarak, hukukçu olmayan hakimle-
rin bu raporları, bunlar insan davranış bilimi uzmanlarınca yazıldığı ve 
genelde uzun oldukları için, tam anlamıyla anlayamayacakları varsayıl-
maktadır. Bundan dolayı, profesyonel hakimler hukukçu olmayan ha-
kimlerin bu çeşit delilleri incelememeleri gerektiğine inanmaktadırlar. 

Çocuk davalarının kamu yargılaması başka bir problem doğurmak-
tadır. Eğer sosyal tahkikat raporu ve değerlendirme raporu açık duruş-
mada incelenirse, çocuğun ve ilgili başka kişilerin özel hayatlarının gizli-
liği muhafaza edilemeyecektir. Bu durum sosyal tahkikat sisteminin 
çökmesine neden olacaktır. 

Bu nedenlerden dolayı, hukukçu olmayan hakimler çocuk sanıkların 
özelliklerine ve özel davaların arka planlarına ilişkin kanıtları inceleme-
mektedir, bundan dolayı bu mahkemeler hukuki gereklilere açıkça aykırı 
davranmaktadır. Hukukçu olmayan hakimlerin yaptığı yargılama çocuk-
lara uygun cezanın verilmesini sağlayacak şekilde yürütülmemektedir. 

(4) Uygulamadaki son değişiklikler 

2011'in başından itibaren çocuk davalarında hukukçu olmayan ha-
kim yargılamasında bazı değişiklikler olmuştur. Bu değişiklikler parça 
parça yapılmıştır. Ancak yeni uygulamada çocukların özelliklerini ve 
özel davaların arka planlarına ilişkin delilleri hukukçu olmayan hakim-
ler geçmişten daha yoğun incelemektedir. Bu uygulama çocukların uy-
gun ceza almasını teşvik edebilir. 

Hukukçu olmayan hakim bu çeşit delilleri incelemek için bir tedbiri 
ya da birden fazla tedbirin kombinasyonunu almakta idi. Öncelikle, bazı 
mahkemeler, aile mahkemesinin yaptığı işlemler süresince talep üzerine 
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veya re'sen hükmedilen aile mahkemesi şartlı tahliye memuru tarafından 
hazırlanan sosyal tahkikatı ve çocuk sınıflandırma merkezleri tarafından 
hazırlanan değerlendirme raporlarını daha yoğun biçimde incelemekte 
idi. Eğer mahkemeler bu raporların küçük kısımlarını inceler ise, çocu-
ğun özelliklerini ve özel davaların arka planını tamamen anlayamazlar. 
Bundan dolayı bazı etkili profesyonel hakimler ve doktrindeki yazarlar 
bu uygulamayı eleştirmektedir. 

Sosyal tahkikatın ve değerlendirme raporlarının tamamının ince-
lenmesi hukukçu olmayan hakim uygulaması başlamadan evvel genel 
bir uygulama idi. Kesinlikle profesyonel hakimler ancak bunların özetle-
rini mahkeme salonunda duyduktan sonra insan davranış bilim uzman-
ları tarafından hazırlanmış ve genellikle çok uzun olan raporların kendi-
leri okuyup tamamını anlayabiliyorlardı. Hukukçu olmayan hakimler 
tarafından durum böyle değildir. Hukukçu olmayan hakimler böyle bir 
yolla bu raporların anlamını zor bir şekilde anlayabilirler. 

Soru bu raporları incelemek için hangi tedbirin alınması gerektiği-
dir. Ceza muhakemesi kanunu yazılı delillerin prensipte incelenirken 
sesli okunması gerektiğini belirtmektedir. Raporların bütün kopyalarının 
mahkeme salonunda okunması hukukçu olmayan hakimlerin bunları 
anlamasına imkan vermez, çünkü raporlar teknik ve karmaşık ifadeler 
içermekte olup, genellikle çok uzundur. Aile mahkemesi şartlı tahliye 
memuru veya çocuk sınıflandırma merkezindeki yetkili kişinin raporla-
rın içeriği hakkında yapacakları sözlü sunum hukukçu olmayan hakim-
lerin raporun içeriğini anlamalarında yardımcı olacaktır. Sözlü sunumu 
dinledikten sonra mahkeme salonunda raporların içeriği hakkında soru 
sorabilirler ve raporu kendileri okuyabilirler. Böyle bir yolla hukukçu 
olmayan hakimler çocuğun özellikleri ve özel davaların arka planları ile 
alakalı olarak gerekli bilgileri edinebilirler. 

Bununla birlikte, mahkemeler aile mahkemesi şartlı tahliye memur-
ların ve çocuk sınıflandırma merkezindeki yetkililerin sözlü sunum yap-
malarına ilişkin bir karar vermemişlerdir. Bu görevliler şahit olarak mah-
keme salonunda bir sözlü sunum yapmakta gönülsüzdürler, çünkü mah-
keme ya da taraflar tarafından analizlerini, değerlendirmelerini ve görüş-
lerini dayandırdıkları olguları detaylı bir şekilde anlatmaları istenebilir. 
Ayrıca onlar raporların gizli kalmasını da istemektedirler. Eğer mahkeme 
salonunda kamuya açık bir şekilde raporların içeriği hakkında sözlü su-
num yaparlarsa raporların gizliliği ortadan kalkacaktır. Bu durum çocuk-
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ların, ailelerin ve sosyal tahkikatlar yapılması konusunda ilgisi bulunan 
diğer kimselerin işbirliğinin güvenliğinin sağlanmasını imkansız hale 
getirecektir. Mahkemeler de aile mahkemesi şartlı tahliye memurlarını ve 
sınıflandırma merkezlerindeki yetkililerin dinlenmesi konusunda gönül-
süz olabilirler, çünkü bu yargılamanın süresini uzatacaktır. 

Mahkeme emekli olmuş aile mahkemesi şartlı tahliye memurları, 
çocuk psikiyatrlarını veya çocuk eğitim merkezinden emekli olmuş çalı-
şanları da sunum yapmaları için çağırabilir. Bu iki şekilde gerçekleşebi-
lir; bunlardan bir tanesi mahkemenin bilirkişi incelemesi istemesi, diğeri 
ise bilirkişi tanığın re'sen ya da tarafların talebi üzerine istenmesidir. Her 
iki durumda da bilirkişiler yazılı raporlar sunabilirler. 

Ceza muhakemesi kanunu mahkemenin konuyla ilgili olan bir kişi-
den bilirkişi incelemesi yapmasını isteyebileceğini düzenlemektedir. Ta-
raflar mahkemeden bunu talep ettikten sonra, mahkeme böyle bir emri 
verebilir. Atanan bilirkişi mahkeme izin verdiği kadarıyla zorlayıcı kuv-
vet kullanabilir. Bilirkişi incelemesinden sonra rapor yazacak ve mahke-
menin talebi üzerine onun içeriği hakkında sözlü sunum yapacaktır. 

Seçimlik olarak, bir taraf mahkemeden bilirkişiyi tanık olarak sorgu-
lanmasını talep edebilir. Bu talep genellikle sanıkların avukatı tarafından 
ve mahkemenin bilirkişi incelemesine hükmetmemesinden sonra yapılır. 
Her ne kadar bilirkişi gözaltında tutulan sanığı ifadesini almak ve psiko-
lojik testleri yapmak amacıyla ziyaret edebilirse de, şartlar sınırlandırıl-
mıştır. Bilirkişi göz altındaki sanıkla konuşurken, hapishane görevlisi 
hazır bulunmaktadır. Ziyaret süresi genellikle otuz dakika ile sınırlıdır. 

Her iki seçenekte de, bilirkişi mahkemeye rapor sunabilir ve analizi, 
değerlendirmesi ve görüşü hakkında sözlü sunum yapabilir. Son zaman-
larda bazı mahkemeler bilirkişi incelemesine hükmetmiş, diğerleri ise 
her ne kadar bu çeşit kararların sayısı hala düşük olsa ve yukarıda bah-
sedilenlere benzer problemler hala mevcudiyetini korusa da, inceleme 
için bilirkişi tanıkları çağırmıştır. 

Sosyal tahkikatın ve değerlendirme raporlarının daha yoğun ince-
lenmesi, mahkeme tarafından hükmedilen bilirkişi ya da bilirkişi tanık 
incelemesi profesyonel ve hukukçu olmayan hakimlerin çocuğun özellik-
lerini ve özel davaların detaylı arka planını tamamen anlamalarına yar-
dımcı olmalıdır. Bundan dolayı, bu teni uygulamalar çocuk sanıklar için 
uygun hükümleri, örneğin koruyucu tedbirler için aile mahkemesine 
sevk edilmesi gibi, teşvik etmelidir. 
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Aslına bakarsak, hukukçu olmayan hakim sistemi başladıktan itiba-
ren Haziran 2011'e kadar bu şekilde emirler mevcut değilken, dört mah-
keme koruyucu tedbirler için davaların aile mahkemesine sevkine karar 
vermiştir. Bu dört davada mahkemeler sosyal tahkikatı ve değerlendir-
me raporlarını yoğun biçimde incelemiş ya da emekli aile mahkemesi 
tahkikat görevlilerini onların analizlerini, değerlendirmelerini, görüşle-
rini incelemek amacıyla çağırmıştır. 

(5) Hukukçu olmayan hakim sisteminin amacı 

Son uygulama hukukçu olmayan hakim uygulamasının amacının 
anlaşılması ile ilgili görülmektedir. Önceki uygulamada, mahkemeler 
hukukçu olmayan hakim sisteminin amacını, 2004 tarihli hukukçu olma-
yan hakim kanununun 1. maddesinde belirtildiği gibi,insanların eylem-
sel katılımı aracılığıyla onların kavrayışını sağlayarak ve onların adalet 
sistemine ilişkin güvenlerini arttırarak vurgular görünmekte idi. Bu an-
layışa göre, hukukçu olmayan hakimlerin tatmini teşvik edilmelidir. 
Bundan dolayı, bu sistemdeki çocuk yargılamasının önceki uygulamala-
rını gösteren temayül niteliğini taşıyan basit ve anlaşılabilir hukukçu 
olmayan hakim yargılamaları cesaretlendirilmektedir. 

Hukukçu olmayan hakim sisteminin amacı tekrardan gözden geçi-
rilmelidir. Bir argüman hukukçu olmayan hakimlerin katılımı aracılığı 
ile adalet sisteminin demokratik kontrolüne vurgu yapmaktadır. Yargı-
daki güçlü bürokrasinin problemler doğurduğu doğrudur ancak basit 
bir demokrasi nihai amacı insan haklarını korumak olan adalet sistemi 
için muhakkak iyi değildir. Adalet sisteminin ana fonksiyonu azınlığın 
insan haklarını çoğunluğun keyfiliğinden ve baskısından korumaktır. Bu 
amaç özellikle ceza adaleti için önemlidir. 

Bundan dolayı hukukçu olmayan hakim sistemi bu fonksiyonu ger-
çekleştirmeye çalışması için adalet sistemini cesaretlendirici olarak de-
ğerlendirilmelidir. Özellikle sanıklar için hem profesyonel hakimlerin 
yetkinlikleri ve normal insanın sağduyusu arasındaki etkileşim aracılı-
ğıyla hem de daha adil ve daha yeterli, şüphelilerin polis tarafından sor-
gulanması gibi ağırlıklı olarak kapalı ve idari tahkikat işlemlerine değil 
de mahkemenin açık ve çekişmeli delil değerlendirmesi aracılığıyla sa-
nıklar için daha iyi yargılamaların görülmesi gerekmektedir. Doğru delil 
değerlendirmesi ve uygun hüküm verme ceza mahkemeleri açısından en 
önemli unsurlardır ve bunlar üretken yargılama işlemlerine ve hukukçu 
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olmayan hakimlerin katılmasıyla birlikte anlamlı müzakerelere dayan-
maktadır. Hukukçu olmayan hakimler çocuk davaları ile ilgilenirlerse 
yargılama işlemlerinin çocuk sanıklara uymasını uygun bir hüküm ve-
rilmesiyle birlikte gözetmelidir. Önceki uygulama hukukçu olmayan 
hakim sisteminin amacını gerçekleştirmiyordu. 

Uygulamada hukukçu olmayan hakim sistemi altında çocukların 
yargılanmasıyla ilgili son değişiklikler sistemin amacının yeni anlayışını 
yansıtmaktadır. Öyleyse böyle bir uygulama öyle bir desteklenmelidir ki 
mahkeme, profesyonel hakimler ve hukukçu olmayan hakimler, çocuk-
ların özelliklerini ve davaların detaylı arka planlarını tam anlamıyla an-
layabilmeli ve çocuklar için uygun hükümleri verebilmelidir. Bu, hukuk-
çu olmayan hakim sisteminin amacına uymaktadır. 

4 Sorulara cevaplar 

55. Çocuklarla ilgili hangi uluslararası anlaşmalara ülkeniz taraftır? 

IV. Japon hükümeti çocuk hakları üzerine Birleşmiş Milletler anlaş-
masını 21 eylül 1990'da imzalamıştır. Bu anlaşma Japonya'da 22 Mayıs 
1994'te ulusal meclisin onaylamasından sonra yürürlüğe girmiştir. 

Bu anlaşma altında Birleşmiş Milletler çocuk hakları komitesi Japon 
hükümet tarafından 1998, 2004 ve 2010'da ibraz edilen raporları incele-
miştir. 11 Haziran 2010'daki gözden geçirmelerine dayanarak çocuk ada-
letine ilişkin olarak komitenin son tavsiyeleri Japon hükümetinin cezai 
düzenlemeleri genişleten ve daha sert hale getiren 2000 revizyonlarının 
değiştirilmesi gerektiği yönündedir. Bugüne kadar, Japonya bu tavsiye-
ye uyma konusunda istekli değildir. 

Çocuk hakları konusunda Bşrleşmiş Milletler komitesinin son 
gözlemleri 

79.Komite ülkenin Şubat 2004 tarihindeki ikinci raporunu 
(CRC/C/104/ Add.2) dikkate alarak belirttiği bir önceki endişesini 
(CRC/C/15/Add.231) yinelemiştir. Buna göre 2000 yılında yapılmış olan 
revizyon daha cezalandırıcı bir yaklaşıma sahip olup, çocuk suçluların 
hukuki teminatlarını ve haklarını kısıtlamaktadır. Özelde, cezai sorumlu-
luğu 16'dan 14'e indirilmesi eğitimsel tedbirlere ilişkin olasılığı da azalt-
mış ve 14-16 yaş arasındaki önemli miktardaki çocuğu ıslah evlerine 
maruz bırakacaktır; 16 yaşın üstündeki önemli suç işleyen çocuklar ceza 
mahkemelerine yollanabilir; duruşma öncesi göz altı süresi dört hafta-
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dan sekiz haftaya çıkarılmıştır ve hukukçu olmayan hakimlerin bir sis-
temi olan yeni “ Saiban-in” çocuk suçlulara özel bir çocuk mahkemesi 
tarafından muamele edilmesi açısından bir engel teşkil etmektedir. 

80.Üstelik komite erişkin ceza mahkemelerine sevk edilen çocuk sa-
yısındaki önemli artıştan dolayı endişe duymaktadır. Kanunla çatışma 
yaşayan çocuklar için getirilmiş usuli teminatarın, örneğin avukata eri-
şim hakkı, sistematik olarak yerine getirilmiş değildir, bu durum da di-
ğerlerine ilaveten zorla itiraf ve hukuksuz tahkikat uygulamalarına ne-
den olmaktadır. Komite aynı zamanda ıslah tesislerinde göz altında tutu-
lan çocuklara gösterilen şiddetin derecesi açısından ve duruşma öncesi 
göz altında çocukların erişkinlerle aynı yerde kalması ihtimalinden endi-
şe duymaktadır. 

81. Komite taraf ülkenin çocuk adalet sisteminin işleyişini anlaşmay-
la özellikle 37,40,39. maddelerle ve Birleşmiş Milletler Çocuk Adaletinin 
Yönetimi için Asgari Kurallar (Pekin kuralları), Çocukların Suça Sürük-
lenmesinin Önlenmesi için Birleşmiş Milletler Ana kuralları (Riyad Ana 
kuralları), Özgürlüklerinden Mahrum Bırakılmış Çocukların Korunma-
sına ilişkin Birleşmiş Milletler Kuralları (Havana Kuralları) ve Komitenin 
10 numaralı (2007) çocuk adaletinde çocukların haklarına ilişkin genel 
yorumunu dikkate alan Ceza Adalet Sisteminde Çocuklara Dava Açıl-
masına ilişkin Viyana Kuralları gibi başka Birleşmiş Milletler standartları 
ile tamamen uyumlu hale getirecek bir bakış ile gözden geçirmesini ıs-
rarla tavsiye etmektedir. Özellikle Komite taraf ülkenin özellikle (a) ön-
leyici tedbirler almasını, örneğin ceza adalet istemiyle çocuğun ilişkiye 
geçmesine yıl açan sosyal şartları ortadan kaldırmak amacıyla ailenin ve 
toplumun rolünü desteklemesini ve sonraki damgalamayı önlemek için 
muhtemel tedbirleri almasını; 

(b) cezai sorumluluğun asgari yaşıyla ilgili olarak düzenlemeleri, bu 
yaşı tekrardan 16'ya çıkarmak suretiyle gözden geçirmesini, 

(c) cezai sorumluluk yaşı altındaki çocukların kriminal suçlu olarak 
muamele görmemesi ya da ıslah merkezlerine yollanmasını ve kanunla 
çatışan çocuklar ile çocuk adalet sistemi içerisinde ilgilenilmesini ve ço-
cukların yetişkinler gibi özel olmayan mahkemelerde yargılanmamasını 
ve bu maksatla Saiban-in mahkeme sistemini gözden geçirmesini; 

(d) prosedürün her aşamasında hukuki yardımın genişletilmesi ara-
cılığı da dahil olmak üzere çocuklara hukuki ve başka yardımların sağ-
lanmasının temin edilmesi; 
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(e) özgürlükten yoksun bırakmaya şartlı salıverme, arabuluculuk, 
kamu hizmeti yapılmasına iişkin emir verilmesi ya da özgürlükten yok-
sun bırakan hükümlerin askıya alınması gibi alternatifler getirilmeli; 

(f) özgürlükten yoksun bırakmanın (duruşma öncesi ve duruşma 
sonrası) son çare bir tedbir olarak uygulanması ve olabildiğince en kısa 
zaman aralığı için uygulanmasının ve düzenli şekilde ortadan kaldırıl-
masına yönelik bir bakışla kararın gözden geçirileceğinin temin edilmesi; 

(g) gözaltında tutulan çocuğun erişkinlerle birlikte göz altında tu-
tulmadığı ve duruşma öncesi göz altındaki dönem de dahil olmak üzere, 
eğitime erişim hakkının bulunduğunu temin etmeli; 

(h) çocuk adalet sisteminin içersine giren bütün profesyonellerin 
bağlantılı uluslararası standartlarla eğitildiğinin temin edilmiş olması. 

Çocukların korunması ile ilgili olarak Anayasanızda özel 
hükümle mevcut mudur? 

Japon Anayasası çocuklara özgü olarak, çocukların haklarına ilişkin 
birçok hükmün dışında, herhangi bir hüküm içermemektedir. 25. mad-
deye göre herkes haysiyet ve kültürlü yaşam konsunda asgari standart-
ları muhafaza etme hakkını haiz olmalıdır ve hayatın bütün evrelerinde 
sosyal refahın, güvenliğin ve kamu sağlığının teşviki ve genişletilmesi 
için çaba göstermelidir. 26. madde bütün insanların yeterliliklerine uy-
gun eşit eğitim alma hakkını haiz oldukları, kanunla sağlandığı üzere, ve 
herkesin kendi koruması altındaki kız ve erkek çocuklara, kanunun sağ-
ladığı üzere,sıradan eğitimi aldırma ve bu zorunlu eğitimin de parasız 
olması gerektiğini belirtmektedir. 27. maddenin üçüncü fıkrası çocukla-
rın istismar edilmemesi gerektiğini düzenlemektedir. 

II. Sizin ülkenizde “çocuk” olarak kim ele alınmaktadır? 
Genel nüfus ne kadardır ve çocuk nüfusunun genel nüfusa 
oranı nedir? 

Çocuk kanunu kapsamında “ çocuk” 20 yaşın altı anlamına gelmek-
tedir. Çocuk bakım kanuna göre çocuk 18 yaşın altındaki bir kişi olarak 
tanımlanmaktadır. 

2011'de Japonya'nın genel nüfusu yaklaşık 127.8 milyondu. 20 yaşın 
altındaki nüfus yaklaşık 22.8 milyon olup, bütün nüfusun %17.8'sine 
tekabül etmekte idi. Azalan doğum oranları yüzünden 20 yaş altındaki 
nüfus zamanla azalmaktadır. 
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III. Ülkenizde çocukların suça karışma oranı ve bunun nedenleri 
nelerdir? (Mümkünse, bu açıdan lütfen istatistiksel data 
sununuz.) 

Trafik dışı ceza kanunu suçları için yakalanan çocukların % 80'i hır-
sızlık ve kayıp mülkiyetin zimmete geçirilmesinden yakalanmıştır. 

Buna ilaveten, 29,581 çocuk Yol Trafik Kanunu ihlalleri için sevk 
edilirken, 8,033 çocuk savcıya bazı önemli suçlar için sevk edilmiş (bkz. 
aşağıdaki Tablo 3) 

Table 3 Özel kanun suçları için savcıya sevk edilen çocuk sayısı 
(2011) 

  Top-
lamda 

Kaba-
hatler 
Kanu-
nu 

Kılıç ve 
Ateşli 
Silah 
Kont-
rol 
Kanu-
nu 

Yasa dışı 
maddeler 
kanunun 
alt toplamı 

Uya-
rıcı 
cont-
rol 
ka-
nunu 

Cannabis 
Kontrol 
Kanunu 

Narkotik 
ve psi-
kotropik 
control 
kanunu 

Zehirli 
ve 
zararlı 
mad-
de 
kanu-
nu 

Diğer-
leri 

 8,033   4,672   241   394   183   81   18   112   2,726  

Source: White Paper on Crime in 2011. 

IV. (i) Çocuklar sizin ülkenizde cezai olarak sorumlu tutulubilir 
mi? Eğer öyleyse cezai sorumluluk. Yaşımkaçtır? 
Genç suçluların cezai sorumluluğunu belirlenmesi amacıyla 
başka hangi kriterler ülkenizde uygulanmaktadır? 

Hukuki süreç çok karmaşık olsa da çocuklar cezai açıdan sorumlu 
tutulabilirler. 

Ceza kanununun 40. maddesine göre 14 yaşın üzerindeki bir kişi ce-
zai açıdan sorumlu tutulabilir ancak suç işleyen bütün çocuklar aile 
mahkemesine sevk edilirler. Aile mahkemesi prosedürüne tabi olurlar ve 
bazılarına koruyucu tedbirler alınır. Sadece aile mahkemesi davanın 
cezalandırmaya uygun olduğunu tespit ederse, dava daha sonra o dava-
yı mahkemede kovuşturacak savcıya tekrardan gidecektir. Ceza mah-
kemesinde çocuk sanık suçlu bulunursa cezai müeyyideye tabi olacaktır. 
Yukarıda da bahsedildiği üzere cezai müeyyideye maruz kalan çocuk 
sayısı azdır-örneğin 2011' de 117 kişidir. Ancek çocuk kanununun 2000 
revizyonundan önceki durumuna nazaran rakam daha yüksektir. 
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Madde 20 (1) Cezai prosedüre sevk düzenlemesi suçun ve şartların 
ışığında tahkikatın sonucunda dava için uygun bulunursa aile mahke-
mesi, bir kararla, idam cezasıyla ya da çalışmalı ya da çalışmasız hapis 
cezalandırılabilir bir davayı davanın yargı çevresindeki savcılık ofisin-
deki savcılığa sevk eder. 

(2) Eğer suçun nedeni ve tarzı, suçtan sonraki şartlar, çocuğun kişi-
lik özellikleri, yaşı, davranışı ve başka şartları incelendiğinde cezai pro-
sedüre sevkten başka herhangi bir düzenlemeyi mahkeme uygun bula-
mıyorsa bunu uygulamamalı önceki fıkradaki düzenlemelere rağmen, 
aile mahkemesi aynı fıkrada düzenlendiği gibi 16 yaşındaki ya da daha 
büyük bir çocuğun mağdurun ölümüne yol açan cezai hareketinin bu-
lunduğu bir dava için karar vermelidir. 

(ii) Çocuk koruma kanunu gibi özel kanun ve regülasyonlar 
çocuk suçlulara ilişkin olarak ülkenizde mevcut mudur? 

Evet mevcuttur. Yukarıda belirtildiği üzere, her ne kadar 14 yaşın-
dan büyük çocukların cezai olarak eylemlerinden sorumlu olduklarını 
ceza kanunu belirtse de, çocuk kanunu suç işleyen çocukların cezai so-
rumluluğunu sınırlandırmaktadır. 

(iii) Çocuk suçlular için ülkenizde özel tahkikat mercileri var 
mıdır? (özel polis memurlarınve savcılar?) 

Hayır, çocuk suçlular için özel tahkikat mercileri bulunmamaktadır. 
Polis teşkilatı içinde çocuk suçları için sorumlu birimler vardır, ancak bu 
birimlerde çalışmayan polis memurları dahi, çoğunlukla ciddi çocuk 
davaları ile uğraşabilir. 

(iv) Hangi mahkemeler çocuklara karşı davaları dinler? Bu 
mahkemelerin özel prosedürel rejimi nedir? Bu 
mahkemelerin başka özellikleri nelerdir? 

Çocuk suçlarının davaları aile mahkemesi prosedürüne tabidir. Çok 
istisnai olarak ceza mahkemesinde görülebilirler. Bunun için yukarıda 1 
(3)'e bakınız. 
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(v) Mahkum edilmiş çocuklara karşı hangi yaptırımlar 
uygulanabilir? Yaptırımların uygulanması ile sorumlu 
kurumların özellikleri nelerdir? Uygulama metodları 
nelerdir? 

Aile mahkemesi gerekli ise şartlı tahliye, çocuk okullarına veya ço-
cuk bakım merkezlerine yerleştirme gibi koruyucu tedbirler dayatabilir. 
İstisnai olarak cezai yaptırım ceza mahkemesi tarafından dayatılabilir. 
Bunun için yukarıda 1 (4)'e bakınız. 

V. Cezai sorumluluğu taşıyamayacak (yaştan dolayı) çocukların 
suç işlemesi halinde herhangi bir tedbir (rehabilitasyona 
yönelik, eğitsel, ya da başka) dayatılabilir mi? Eğer öyleyse, 
bunların ölçüsü nedir? Bu tedbirleri uygulayacak merci 
hangisidir ve hangi şartlar altında (örneğin yaşa ilişkin) bu 
tedbirler uygulanabilir ve bu tedbirler için herhangi bir özel 
rehabilitasyon merkezi var mıdır?Ayrıca tedbirlerin 
uygulandığı kurumların fiziksel ve idari şartlarını ve Devlet 
ile STK'lar arasında işbirliği bulunup bulunmadığı 
açıklayınız. 

14 yaşın altındaki çocuklar eylemleri açısından cezai açıdan sorumlu 
tutulamazlar. Çocuk kanununa göre aile mahkemesi 14 yaşın üzerindeki 
çocukların davalarına ilişkin yargı yetkisine sahipken, çocuk koruma 
kanuna göre, çocuk rehberlik merkezi 14 yaşın altında hukuk ihlal eden 
çocukların davaları için özgün bir yargı yetkisini haizdir. Hukuku ihlal 
eden çocukların davaları sadece yerel hükümet tarafından kırulan çocuk 
rehberlik merkezi bu davalaro aile mahkemesine yollarsa, aile mahke-
mesinde görülebilir. 

Çocuk rehberlik merkezi hukuku ihlal eden çocuklarla ilgili faklı 
farklı tedbirler alabilir. Bunlara örnek olarak çocuğun bir aileye evlatlık 
verilmesi, çocuğu bir çocuk evine, başka bir aile evine, akli açıdan geri 
kalmış çocuklar kurumuna, akli açıdan geri kalmış çocuklar günlük ba-
kım kurumuna, kör ve sağır çocuklar kurumuna, ortopedik olarak engel-
li çocuklar kurumu, aşırı derecede yavaş gelişme bozukluğu olan çocuk-
lar kurumuna, duygusal olarak rahatsız çocukları iyileştirme kurumu, 
çocukların özgüvenlerini destekleme tesislerine yerleştirme verilebilir. 
Uygulamada hukuku ihlal eden çocuklar muhtemelen başka bir aile evi-
ne ya da çocukların özgüvenlerini destekleme tesislerine yollanmaktadır. 
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Buna ilaveten merkez bir davayı koruyucu tedbirler için aile mahkeme-
sine yollayabilir. Yukarıda 2 (1)' de belirtildiği gibi 2007 tarihinin revize 
edilmiş çocuk kanunu hukuku ihlal eden çocukların ciddi davaları için 
bu çeşit sevkleri vurgulamıştır. 

Başka aile evleri ve çocukların özgüvenlerini destekleyici tesisler 
açık, ev benzeri çevreler olup aile mahkemesi tarafından öngörülebilecek 
koruyucu tedbirler arasında da yer almaktadır. Çocukların özgüvenleri-
ni destekleyici merkezler 1883'te, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ısla-
hevlerinden sonra oluşturulmuşlardır. Ülke çapında 58 tane bulunmak-
tadır. Bunların çoğu içinde evli bir çiftin yedi on çocuğun onlarla bir 
arada yaşadığı bir yurttan sorumlu olduğu tek bir düzene sahiptir. Ço-
cuklar tesisin içindeki okula devam ederler. 

Çocuk bakım sisteminde yerel hükümet ajanslarıyla ve kar amacı 
gütmeyen kuruluşlar, vakıflar, gönüllüler arasında bakım hizmetlerinin 
sağlanması, çocuklara ve ailelerine rehberlik hizmeti sunulmasında gü-
zel bir işbirliği bulunmaktadır. Tersine çocuk adalet sistemi kendine göre 
fazla ancak görünür biçimde ceza adalet sistemine göre daha az yetebi-
len bir yapıya sahiptir. 

Aile mahkemesi, gerekliyse, çocuk suçluların üzerine, şartlıntahliye, 
çocuk eğitim okuluna, başka bir aile evine, çocukların özgüvenlerini 
destekleme tesislerine yerleştirme gibi koruyucu tedbirler dayatabilir. 
Lütfen yukarıda 1 (4)'e bakınız. 

VI. Çocuk suçlarını önlemek için ülkenizde bir politika, özel bir 
sistem ya da başka teşebbüsler bulunmakta mıdır? Bu 
perspektiflerle bağlantılı olarak sivil toplum kuruluşlarının 
ve bilimin rolü nedir? 

Çocuk suçlarının önlenmesi için fazla miktarda hükümete bağlı 
ajansın kendine ait programları vardır. 

Yerel hükümetler topluluk üyelerinin, gönüllülerin ve öğretmenle-
rin katılabileceği (örneğin şehir merkezlerinde dolaşarak ve gerekliyse 
çocuklara rehberlik ve uyarıda bulunma gibi) programları haizdir. Bazı 
yerlerde çocuk rehberlik merkezleri bu programları yönetme konusunda 
insiyatifi almaktadır. Başka yerlerde merkezin yetkilileri günlük bazda 
çocukların suça sürüklenmesini önleyici aktivitelere girişmektedirler. 



Japonya’da Çocuk Adaleti 3. Suç ve Ceza Film Festivalinde Sunulan Rapor 
İstanbul, 2013, Türkiye 

 

675 

Polis de ulusal çapta, güçlü, ve geniş ölçüde çocukların suça karış-
masıı önleyici programları yönetmektedir. Polis, telefon danışma servisi, 
yüz yüze danışma servisi sokakta rehberlik, çocuklara ve ailelerine de-
vamlı rehberlik ve başka faaliyetler gibi faaliyetlerin yüklendiği, suça 
karışmayı önlemeye ilişkin ana bir role sahip çocuk destekleme merkezi 
kurmuştur. Pois psikoloji, eğitim ve sosyal iş ile alakalı yetkinliğe sahip 
eleman istihdam etmektedir. Bu özellikle kalifiye elemanlar ve çocuk 
sorunları alanında tecrübeli polis memurları suça karışmayı önleyici 
programların yönetiminde önemli bir fonksiyona sahiptir. Yaklaşık 
60.000 gönüllü vatandaş onların faaliyetlerine rehberlik hizmeti vererek 
ya da caddede uyararak katılmaktadır. Polis bilimsel araştırma ve faali-
yetlerini planlamak için gerekli kurum içi yeterliliklere sahiptir. Polis 
programları bazı yerlerde bilimsel çalışmaya dayanmaktadır. Police bu 
alanda her ne kadar onların faaliyet alanları aile mahkemesi şartlı tahliye 
memurunun sosyal vakıa araştırma alanıyla çakışabilse de çok aktiftir. 

Çocuk adaleti ve muamelesi alanında, çocuklar tarafından işlenen 
suçların tekrarının önlenmesi için oluşturuldukları için, bütün bu faali-
yetlerin çocukların sağlıklı gelişimi amacı (Çocuk kanunu madde 1) al-
tında rehabilitasyona yönelik bir doğası vardır. Son zamanlarsa iş yar-
dım programları ve aileye tekrardan entegrasyonu destek programları 
başlıca bir öneme sahiptir. Bir sürü gönüllü özellikle toplum seviyesin-
deki rehabilitasyona yönelik bu farklı programlara katılmaktadır. 

VII. Çocukların suça sürüklenmesine yönelik politika ve 
uygulamanın ülkenizde ne kadar başarılı olduğunu lütfen 
belirtiniz. 

Genel olarak konuşmak gerekirse, çocuk suç politikası, her ne kadar 
zaman zaman burada tartışılan bir sürü farklı nedenden dolayı, sosyal ve 
politik suçlamalara maruz kalmış olsa da oldukça başarılı olarak değer-
lendirilmektedir. 

Suça sürüklenme oranı, genel suç oranı, uluslararası çapta karşılaştı-
rılınca, polisin başarılı politikaları sayesinde Japonya'da diğer uluslara 
nazaran daha azdır. 

Çocuk adalet sistemi ile ilgili olarak akademisyen ve sistemi işleten 
uygulayıcılar onun çerçevesinden ve taslağından genel olarak tatmin 
olmaktadırlar ve sosyal ve politik saldırılar yanlış anlaşılmalara dayan-
maktadır. Buna ilaveten çocuk kanunu çerçevesini, bazı revizyonlar-
la1949'daki kabulünden itibaren muhafaza etmiştir. 
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Daha bilimsel olarak, sosyologlar kendi istatistiklerine ve görüşleri-
ne dikkat çekmektedirler. Yukarıda 1. şekilde görüldüğü üzere trafik dışı 
suçlardan dolayı hakkında işlem yapılan çocuk sayısı, yetişkinlerle eşit-
tir. Bu durum trafik dışı suçlardan dolayı hakkında işlem yapılan çocuk-
ların oranının %50 olduğu anlamına gelir ki, bu orantısızca yüksek bir 
orandır. Bu durum, bu kadar yüksek çocuk oranının çocuk adalet siste-
minin başarısız olduğu gibi bir argümana da yol açar. 

Bazı sosyologlar bu argümana karşı çıkmaktadır. Onlara göre, bura-
da çocuk sayısının aşırı derecede fazla olmasından ziyade, bu orantısız 
yüksek oran trafik dışı suçlar için hakkında işlem yapılan insan sayısının 
uluslar arası karşılaştırmaya göre Japonya’da sürpriz şekilde az miktar-
da olması söz konusudur. Burada sorun, yetişkin suç sayısının neden bu 
kadar az olduğudur? 

Bir sosyolog Yukata Hrata buna ilginç bir cevap vermektedir 9. Şekil 
1974, 1980, 1986 ve 1992 yıllarında doğan çocukların 12-19 yaş grubun-
daki suça sürüklenme oranlarını suça sürüklenmesinin yaşla nasıl deği-
şeceğini belirtmek amacıyla göstermektedir. Suça sürüklenme oranı 14-
15 yaşta zirveye çıkmakta daha sonra yaşın artmasıyla düşmektedir. Bu 
durum ergenlik çağında suç hareketleri gösteren çocukların erişkinliğe 
doğru giderken kriminal faaliyetleri bıraktıkları ve daha sonra tekrarla-
mayacakları anlamına gelir. Bu yorum Japonya’daki aşırı düşük erişkin 
suç oranıyla açıklanabilir. 

Diğer bir soru ise çoğu çocuğun neden kriminal faaliyetleri yaşla-
nınca bıraktığıdır. Harada iki neden sunmaktadır: Birincisi Japon toplu-
mu tekrardan topluma entegrasyon için refah zamanlarında güzel şartlar 
sunmaktadır. Çocuklar sürekli işler bulabilmekte büyüdükten sonra 
kendi ailelerini kurabilmektedirler. Topluma aktif katılım tekrardan suça 
bulaşmayı caydırıcı, şevk kırıcı bir sosyal bağ oluşturmaktadır. İkincisi 
Japon çocuk adalet sistemi suça bulaşanları eylemleri yüzünden asla 
toplumdan dışlamamıştır. Sistemin, onlara gerekli eğitimi sağladıktan 
sonra onları topluma kazandırmaya ilişkin çabalarla birlikte sonra sağ-
lıklı çocuklar yetiştirme amacı vardır. Bu yoldan onlar Japon toplumu-
nun üretken ve aktif bireyleri olarak kabul edilmektedirler. 

Bunlar çocuk adalet sisteminin Japonya’da suç oranlarını düşük 
tutmaya katkı sağladığı yollardır. Çelişkili biçimde trafik dışı suçlardan 
dolayı hakkında işlem yapılan çocuk oranının yüksek olması çocuk ada-
let sisteminin bir başarısı olarak görülmektedir. 
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Executive Summary 

Since the ratification of the United Nations Convention on the Rights 
of the Child (UNCRC) in 1991, Canada has gradually strengthened the 
national legal framework in regards to the protection of children’s welfare 
(as distinct from adults) and in addressing juvenile deliquency. Nationally, 
the youth crime rate has decreased compared with rates 

Generally, the youth crime rate is similar to the national crime rate. 
However, youth crime is characterized by higher rates of crimes invol-
ving multiple perpetrators and gang activity. Common risk factors for 
juvenile deliquency are: ineffective parental behaviour, parental crimina-
lity, family violence, mistreatment during childhood, parental supervi-
sion, parental substance abuse and area of residence. 

The Youth Criminal Justice Act (2003) acknowledges that measures 
under the justice system that are appropriate for adults (persons 18 years 
of age and older) may not be so for youth (persons between 12 and 17 
years of age). The YCJA is intended to steer delinquent youth away from 
contact with the formal justice system at a young age, while encouraging 
their re-integration into the public. Under the Act, sentencing options 
are: a reprimand, intensive support and supervision order, attendance 
order, deferred custody and supervision order and intensive rehabilitati-
ve custody and supervision order. A youth is only taken into custody 
when they are considered a violent and/or repeat offender. 

Civil society organizations also play a significant role in advocating 
on behalf of youth rights, as well as in the delivery of programs that aim 
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to prevent or deter youth crime. Generally, Canada has implemented 
national policies on youth crime that have moved away from punish-
ment and custody towards the rehabilitation of the offender. This has 
resulted in a declining rate of convictions for juvenile offenders. 

I.International agreements on the protection of children 

Canada ratified the United Nations Convention on the Rights of the 
Child (UNCRC) in 1991. It was instrumental in drafting the Convention, 
which outlines the responsibilites governments have to ensure a child’s 
right to survival, healthy development, protection and participation in 
all matters that affect them. The four general principles of the Conven-
tion are: non-discrimination, the best interests of the child, the right to 
life, survival and development, and respect for the views of the child.1 
Nationally, the Public Health Agency of Canada is responsible for coor-
dinating implementation at the federal level. The implementation of le-
gislation supporting the Convention is led by the Department of Justice. 

In addition to the Convention, Canada is also party to Optional Pro-
tocols to the Convention, the Optional Protocol on the Involvement of Child-
ren in Armed Conflict (ratified in 2000) and the Optional Protocol on the Sale 
of Children, Child Prostitution and Child Pornography (ratified in 2005). As a 
signatory of the Convention and its Optional Protocols, Canada is requi-
red to report on the implementation of the agreement. Its First Report 
was submitted in 1994, with its Second Report and Combined Third and 
Fourth Report submitted in 2001 and 2009 respectively. The UN Com-
mittee of Rights of the Child reviews these reports, noting progress as 
well as making recommendations for future progress. 

In May 2002, the UN hosted a Special Session on Children to review 
international progress made on children’s right and identify priority 
areas for action. From this discussion, the UN produced a declaration 
and a plan of action entitled A World Fit for Children. Canada’s response 
to this document, A Canada Fit for Children, outlines goals, strategies, and 
opportunities for action on key priorities within four central themes: 
supporting families and strengthening communities, promoting healthy 
lives, protecting from harm and promoting education.2 

                                                      
1 UN Convention on the Rights of the Child and Canada’s Role. Public Health Agency of 

Canada. http://www.phac-aspc.gc.ca/ncd-jne/pdf2010/bckUN-eng.pdf 
2 Ibid.  
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National legal framework for the protection of children 

Legal experts have suggested that there is insufficient clarity on the 
relationship between the Convention and Canadian law. Under the 
Charter of Rights and Freedoms, the rights particular to children (and 
distinct from adults) are not adequately addressed.3 National legal re-
cognition of children’s rights is especially important under Canada’s 
federal system in order to provide a common framework for policies at 
the provincial/territorial level. However, there is not presently a comp-
rehensive law or policy for children, nor has Canada taken steps to make 
the core principles of the Convention part of national law.4 As a result, 
the manner in which the Convention is applied in the Canadian context 
is inconsistent. In some cases, courts have considered the Convention in 
their interpretation of the law, but in other cases rulings have been in-
consistent with the Convention. Government officials have argued in 
some instances that Canada already complies with the Convention thro-
ugh existing policies, while in other instances, officials have argued that 
compliance would be require too many changes to existing laws and 
policies.5 

Consequently, this lack of clarity contributes to inequitable treat-
ment of children on a national level and gaps in implementation of mea-
sures that protect the rights of children. 

Nonetheless, the legal framework for children in Canada has gradu-
ally strengthened since 1991. This includes harsher penalties for sexual 
exploitation, child trafficking, child pornography as well as the increase 
in the age of consent for sexual activity from 14 to 16. 

In the case of juvenile delinquents, there is the overarching question 
of how to ensure a youth’s welfare and rights are respected while add-
ressing issues of crime and justice. 

The following sections discuss Canada’s approach to this issue. 

                                                      
3 Canadian Coalition for the Rights of Children. Right in principle, right in practice: 

Implementation of the Convention on the Rights of the Child in Canada. 
http://rightsofchildren.ca/wp-content/uploads/CCRC-report-on-rights-of-
children-in-Canada.pdf 

4 Ibid.  
5 Ibid.  
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The Definition of a Child 

According to the Criminal Code, a “child” is a person who is or ap-
pears to be the age of eighteen years.6 For the purposes of the Youth 
Criminal Justice Act (YCJA), a “child” is a person under twelve years of 
age that cannot charged with a criminal offence. According to the 2011 
Canadian census, children are considered persons 0 to 14 years of age. At 
5.6 million persons, they comprise 17% of the population of 33 million. 

III. Extent of Juvenile Delinquency and Known Causes of Youth 
Crime 

In Canada, youth crimes rates have fluctuated significantly over the 
past two decades. Generally, they have followed a pattern comparable to 
the national crime rate. The youth crime rates peaked in 1991 (9,126 per 
100,000 youth), and then decreased in the 1990s. From 1999 to 2003, yo-
uth crime followed an increasing trend, after which the period from 2003 
to 2006 saw a decrease.7 In 2006, youth crime was 25% below 1991 levels. 
In 2006, almost 180,000 youth were implicated in a violation of the Cri-
minal Code (6,885 per 100,000 youth). The reader must note that provin-
cial crime rates vary considerably. According to Statistics Canada, regio-
nal variations include a low of 3,765 per 100,000 youth in Quebec to a 
high of 19,939 in Saskatchewan. 

Notably, one of the largest growth areas in the youth crime rate in 
the past 10 years has been in youth accused of homicide, which rose by 
41%. Yet it is important to note that the large variance in the rate of ho-
micides committed by youth is mainly due to the relatively small num-
ber of cases each year. In 2006, 84 youth were implicated in homicide 
investigations, comprising less than 0.1% of all young offenders.8 About 
half of homicides where the accused was a minor involved multiple per-
petrators (as opposed to a single accused), compared to 15% for adults.9 

                                                      
6 CanLII – Criminal Code, RSC 1985, c C-46. Definition of “child”. 

http://www.canlii.org/en/ca/laws/stat/rsc-1985-c-c-46/latest/rsc-1985-c-c-46.html 
7 Taylor-Butts A, and Bressan A. Youth Crime in Canada, 2006. Statistics Canada. 

Available at: http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2008003/article/10566-eng.htm 
8 Li, Geoff. 2007. “Homicide in Canada, 2006”. Juristat. Vol. 27, no. 8. Statistics 

Canada Catalogue no. 85-002-XIE. Ottawa. 
9 Ibid.  
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Evidence of gang involvement was found in 22% of homicides where a 
minor was accused, compared to 9% for adults.10 

Reasons for Delinquent Behaviour 

There are risk factors for juvenile delinquency that are widely re-
cognized. How risk factors interact and overlap affect the cumulative 
impact they may have on a young person. According to a study by the 
Social Exclusion Task Force, by age 14, the more family risk factors a 
youth displays the more likely he or she is to be expelled from school, to 
be taken in by youth protection services or to come into contact with the 
police. Common risk factors are: ineffective parental behaviour, parental 
criminality, family violence, mistreatment during childhood, parental 
supervision, parental substance abuse and area of residence. 

Ineffective Parental Behaviour 

According to researchers, parental involvement is a crucial factor in 
predicting delinquent behaviour. Parenting practices such as a lack of 
supervision, over-permissiveness, inconsistent or overly strict discipline, 
a weak bond of affection are significant risk factors for delinquency.11 
Drug use, poor academic performance and membership in youth gangs 
are common results of lack of parental control.12 Studies showed that 
ineffective parenting at age 13 is an important predictor of delinquency 
at age 15.13 

According to the results of the Canadian version of the International 
Youth Survey, the prevalence of delinquency was higher among youth 
who said that their parents provided little supervision (the same respon-
dents also reported alcohol and drug use).14 

                                                      
10 Ibid.  
11 Savignac J. Families, youth and delinquency: the state of knowledge, and family-

based juvenile delinquency prevention programs. Public Safety Canada. 2009. 
Available at: http://www.publicsafety.gc.ca/res/cp/res/_fl/2009-01-knw-delinq-eng.pdf 

12 Ibid.  
13 McVie, S. and L. Holmes. 2005. “Family Functioning and Substance Use at Ages 

12 to 17.” The Edinburgh Study of Youth Transition and Crime, No. 9, Edinburgh: 
The University of Edinburgh, Centre for Law and Society. 

14 Savoie, J. 2007. “Youth Self-Reported Delinquency, Toronto, 2006”. Juristat, Vol. 
27, No. 6. Ottawa: 

 Statistics Canada, Canadian Centre for Justice Statistics. 
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When their parents did not know who they were with, 56% of youth 
demonstrated delinquent behaviours during the last 12 months, compa-
red to 35% of youth whose parents did not always know and 12% of yo-
uth whose parents always knew who they went out with.15 

Youth who did not get along well with their parents showed higher 
levels of delinquency.16 When youth did not have a good relationship 
with their parents, more than 30% showed delinquent behaviour during 
the last 12 months, compared to about 20% of those who considered their 
relationships good.17. 

Parental Criminality 

Parental criminality is a powerful predictor for delinquency in 
children and youth.18 The Pittsburgh and Cambridge longitudinal studies 
show that the criminality of the immediate family is a predictor of 
delinquency in boys. The most important factor remains the criminality of 
the father: 63% of boys with a father involved in criminal activity are at risk 
of being involved in crime, compared to 30% of other boys.19 Having older 
siblings involved in crime is also a risk factor for delinquency, although this 
relationship is less important when the siblings are younger.20 

Mistreatment During Childhood and Family Violence 

Early exposure with physical and psychological violence, especially 
witnessing violence in the household, is a strong predictor of physical 
violence and aggressive towards the victim, as well as later violence aga-
inst the victim’s own partner or children.21 According to the results of 
National Longitudinal Survey of Children and Youth (NLSCY), children 

                                                      
15 Ibid. 
16 Ibid.  
17 Ibid.  
18 Farrington, D., et al. 2006. Criminal Careers Up to Age 50 and Life Success up to Age 

48: New Findings from the Cambridge Study. 2nd edition, London: Home Office Re-
search, Development and Statistics Directorate. 

19 Savignac J. Families, youth and delinquency: the state of knowledge, and family-
based juvenile delinquency prevention programs. Public Safety Canada. 2009. 
Available at: http://www.publicsafety.gc.ca/res/cp/res/_fl/2009-01-knw-delinq-eng.pdf 

20 Ibid.  
21 Hotton, T. 2003. Childhood Aggression and Exposure to Violence in the Home. Crime 

and Justice Research Paper Series, Catalogue no. 85-561-MIE-No. 002. Ottawa: 
Statistics Canada, Department of Justice Canada. 
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who have witnessed violence in the home were twice as likely to exhibit 
aggressive behaviour as those who had never witnessed violence. Mist-
reatment during childhood is also a risk factor for various problem be-
haviours. Studies comparing adolescents mistreated in childhood with 
those who were not, show that more of the former exhibit behavioural 
problems (i.e. dropping out of school), substance abuse problems, carry 
weapons and participate in gang activity.22 

In 2003, researchers for the Canadian Incidence Study of Reported 
Child Abuse and Neglect (CIS) reported 47% rate of child maltreatment 
aged 15 or under in Canada (excluding Quebec).23 Among the cases of 
maltreatment corroborated, a third were cases of neglect (30%), followed by 
cases of exposure to family violence (28%). Physical violence represented 
24% of cases, psychological violence in 15% and sexual abuse in 3%.24 

Finally, youth who experience violence at an early age also tend to 
run away or leave home at an early age, strongly increasing a youth’s 
risk or perpetrating or being victim to delinquent behavior related to 
homelessness.25 

Parental Substance Abuse 

The Edinburgh Study of Youth Transitions and Crime (ESYTC) 
showed that among 15 year-olds, having a parent who uses drugs doub-
led the risk that they will do so too. On the other hand, young people 
whose parents drink to excess (21 units a week) are no more likely than 
other young people to become daily drinkers.26 According to the results 

                                                      
22 Savignac J. Families, youth and delinquency: the state of knowledge, and family-

based juvenile delinquency prevention programs. Public Safety Canada. 2009. 
Available at: http://www.publicsafety.gc.ca/res/cp/res/_fl/2009-01-knw-delinq-eng.pdf 

23 Trocmé, N., et al. 2005. 2003 Canadian Incidence Study of Reported Child Abuse and 
Neglect - Major Findings. Ottawa: Minister of Public Works and Government Ser-
vices. 

24 Ogrodnik, L. 2006. Family Violence in Canada: A Statistical Profile 2006. Ottawa: 
Statistics Canada, Canadian Centre for Justice Statistics. 

25 Savignac J. Families, youth and delinquency: the state of knowledge, and family-
based juvenile delinquency prevention programs. Public Safety Canada. 2009. 
Available at: http://www.publicsafety.gc.ca/res/cp/res/_fl/2009-01-knw-delinq-eng.pdf 

26 McVie, S. and L. Holmes. 2005. “Family Functioning and Substance Use at Ages 
12 to 17.” The Edinburgh Study of Youth Transition and Crime, No. 9, Edinburgh: 
The University of Edinburgh, Centre for Law and Society. 
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of the National Longitudinal Survey of Children and Youth (NLSCY), 
peer influence is a stronger risk factor than parental drinking for con-
sumption of alcohol by adolescents. 

Area of Residence 

Research has shown that living in a poorer neighbourhood effecti-
vely doubles the risk of delinquency for youth.27 High neighbourhood 
crimes rates, prevalence of drugs and firearms, poor neighbourhood 
integration, lack of resources and services, poverty, gang activity, other 
juvenile delinquents are rooted in the area of residence.28 

Low-income neighbourhoods that suffer from family breakdown 
and a high rate of residential mobility tend to weaken social networks 
and compound ineffective parental practices.29 Similarly, researchers 
noted that family functioning is influenced by the surrounding social 
context. Households in a poor neighbourhood and lack resources have 
more difficulty in steering their children clear of at-risk behaviour. 30 

IV. Criminal Responsibility for Youth in Canada 

The Canadian experience with juvenile delinquency stretches back 
to the mid-1800s. Since 1857, Canada has special institutions for treat-
ments of young people that were delinquent. The existing legislation in 
Canada has its roots in the Juvenile Delinquents Act that was passed in 
1908, and revised subsequently in 1929, 1984 and 2003.31 

                                                      
27 Browning, K. and R. Loeber. 1999. Highlights of Findings From the Pittsburgh Youth 

Study. OJJDP Fact Sheet, No. 95. Washington DC., US, Department of Justice, Of-
fice of Juvenile Justice and Delinquency Prevention. 

28 Savignac J. Families, youth and delinquency: the state of knowledge, and family-
based juvenile delinquency prevention programs. Public Safety Canada. 2009. 
Available at: http://www.publicsafety.gc.ca/res/cp/res/_fl/2009-01-knw-delinq-
eng.pdf 

29 Turner, M., J. Hartman, et D. Bishop. 2007. “The Effects of Prenatal Problems, 
Family Functioning, and Neighborhood Disadvantage: Predicting Life-Course-
Persistent Offending”. Criminal Justice and Behavior, 34: 1241-1261. 

30 Smith, D. 2004. “Parenting and Delinquency at Ages 12 to 15.” In The Edinburgh 
Study of Youth Transition and Crime, No. 3, Edinburgh: The University of Edin-
burgh Centre for Law and Society. 

31 Edmund Vaz. “Juvenile Delinquency in Canada”, The Canadian Encylopedia: 
http://www.thecanadianencyclopedia.com/articles/juvenile-delinquency 
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However, Canada’s approach to juvenile and youth delinquency has 
often been criticized for being too paternalistic, and not protecting the 
human rights of children. To address the gap that existed in the previous 
act, the Government of Canada introduced the Young Offenders Act in 
1984. 32 This new piece of legislation only associated juvenile delinqu-
ency to criminal offences committed by Canadian children such as theft, 
murder, drugs and a variety of infractions. The Youth Offenders Act in 
Canada works with Public Safety Canada and Social Services System to 
hold the Justice System in Canada accountable to Canadian youth offen-
ders. 33As part of the guidelines outlined by the Youth Offender Act, 
Canada presently recognizes the special needs of youth and has imposed 
reprimands, fines, probation, community service and custody of up to 10 
years for some of the forms of first degree murder. 

In Canada, these pieces of legislation have sought to acknowledge 
the principle that measures of justice that apply to adults may not be 
suitable for youth.34 From the Youth Offenders Act to the YCJA, imple-
mented in 2003, Canada has governed youth and adult crimes under 
different justice systems. The YCJA is the framework that guides correc-
tional services for youth aged 12 to 17 that commit non-violent offences. 
Those under the age of 12 cannot be held criminally responsible, and 
cannot be prosecuted for committing a criminal offence. 

The objectives of the YCJA are to improve decision-making in the 
youth justice system through the application of coherent principles and 
achieve fairness when sentencing offenders.35 In addition, the YCJA aims 
to reserve custody for the most serious crimes, favouring instead to rein-
tegrate youth into the community.36 The YCJA deals with violations of 
the Criminal Code of Canada at the federal level, whereas provincial law 
violations are dealt with in provincial court. 

As stated before, courts place an emphasis on rehabilitation and re-
integration back into society. The Declaration of Principle states that “the 
                                                      
32 Ibid 
33 NA. “Evolution of Juvenile Justice in Canada”, Department of Justice Canada: 

http://www.justice.gc.ca/eng/abt-apd/icg-gci/jj2-jm2/jj2-jm2.pdf 
34 Youth Court Statistics in Canada 2010/2011. Statistics Canada. 2013. 

http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2012001/article/11645-eng.htm 
35 Ibid. 
36 Ibid.  
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purpose of the youth criminal justice system is to prevent crime by add-
ressing the circumstances underlying a young person’s offending beha-
vior, rehabilitate young persons who commit offences and reintegrate 
them back into society, and ensure that a young person is subject to me-
aningful consequences for his or her offences, in order to promote the 
long-term protection of the public. “ 

The two factors that determine whether or not detained youth are 
dealt with through the youth justice system are the type of offence and 
the age of the offender. Sentences are guided by certain considerations: 
they must be proportionate to the seriousness of the crime and should be 
consistent with sentences given for the same crime in the same place.37 
As a youth under the Act, a sentence cannot exceed 2 years and senten-
ces for consecutive crimes cannot exceed 7 years (unless the youth is 
sentenced as an adult). 

In keeping with the distinct approach that the YCJA prescribes to 
youth offenders, there are measures to protect the identity of the accu-
sed. To avoid stigmatization into their adult life, any identifying infor-
mation about the minor (including their name) is prohibited from being 
published. There are exceptions to this under specific circumstances. If 
the offender is sentenced as an adult, if they pose a continuing public 
danger or if the accused wishes to release their name upon turning 18 
information on their identity may be published.38 

V. Sentencing Measures for Juvenile Delinquents 

Two complementary measures describe the use of correctional ser-
vices for youth: average counts and admissions.39 Average counts provi-
de a snapshot of the correctional population and are used to represent 
the number of youth in custody or under community supervision on any 
given day. Unless otherwise noted, rates of youth in the correctional 
system are based upon average counts. Admissions data, on the other 

                                                      
37 Youth Criminal Justice Act. Western Law. 2013. Available at: 

http://www.law.uwo.ca/clinics_and_centres/community_legal_services/articles/y
outh_criminal_justice_act.html 

38 Ibid.  
39 The Youth Criminal Justice Act: Summary and Background. Department of Jus-

tice Canada. 2012. Available at: http://www.justice.gc.ca/eng/pi/yj-jj/ycja-
lsjpa/back-hist.html 
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hand, are collected each time an individual begins any type of custody or 
community program and are used to describe the characteristics of youth 
entering or moving between different types of correctional services. The 
same person can be included several times in the admission counts whe-
re the individual moves from one type of legal status to another (e.g., 
from remand to sentenced custody) or re-enters the system in the same 
year40. 

Custody is reserved primarily for violent offenders and serious re-
peat offenders. A young person cannot be committed to custody unless 
the young person has committed a violent offence, has failed to comply 
with non-custodial sentences, has committed a serious indictable offence 
and has a history that indicates a pattern of offences. In exceptional cases 
where the young person has committed an indictable offence, the aggra-
vating circumstances of the offence must be such that it would be impos-
sible to impose a sentence other than custody that would be consistent 
with the purpose and principles of sentencing. If a judge relies on this 
provision, the judge must justify why the case is considered exceptional. 

Sentencing Options for Juvenile Delinquents 

The below are the legal options available to judges when sentencing 
youth offenders according to the Department of Justice: 

Sentencing Options Under the YCJA 

Reprimand - A reprimand is expected to be essentially a stern lectu-
re or warning from the judge in minor cases in which the experience of 
being apprehended, taken through the court process and reprimanded 
appears to be sufficient to hold the young person accountable for the 
offence. 

Intensive support and supervision order - This sentencing option 
provides closer monitoring and more support than a probation order to 
assist the young person in changing his or her behaviour. It involves 
much smaller caseloads than probation and is particularly well suited for 
many offenders who have been sentenced to custody. 

Attendance order - This order requires the young person to attend a 
program at specified times and on conditions set by the judge. It can be 

                                                      
40 Munch C. Youth correctional statistics in Canada, 2010/2011. Statistics Canada. 

Available at: http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2012001/article/11716-eng.htm 
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crafted to address the particular circumstances of the young person. For 
example, it might be focused on specific times and days when a young 
person is unsupervised and tends to violate the law. 

Deferred custody and supervision order - This sentencing option 
allows a young person who would otherwise be sentenced to custody to 
serve the sentence in the community under conditions. If the conditions 
are violated, the young person can be sent to custody. This order is not 
available to the court if the young person has been found guilty of a seri-
ous violent offence. 

Intensive rehabilitative custody and supervision order - This order 
is a special sentence for serious violent offenders. The court can make 
this order if the young person has been found guilty of murder, attemp-
ted murder, manslaughter, aggravated sexual assault or has a pattern of 
repeated, serious violent offences. Also, if the young person is suffering 
from a mental or psychological disorder or an emotional disturbance, an 
individualized treatment plan has been developed for the young person 
and an appropriate program is available and the young person is suitab-
le for admission. The Department of Justice Canada has set aside special 
funding for the provinces and territories to ensure that this sentencing 
option can be made available throughout the country. 

Reproduced from: Department of Justice 
(http://www.justice.gc.ca/eng/cj-jp/yj-jj/ycja-lsjpa/back-hist.html) 

VI. Juvenile Delinquency and the Role of Civil Society 

The role of civil society with regards to Canada’s juvenile justice 
system has been that of a vanguard. Non-profit organizations in Canada 
such as the Canadian Coalition for the Rights of Child have been thoro-
ughly critical of Canada. For example, these organizations argue the Ca-
nada’s youth justice legislation that is presently under review in the Ho-
use of Commons under the “get tough on crime” agenda is based more 
on political ideology rather than a well-developed body of evidence 
emerging from the social sciences. 41 

                                                      
41 NA. “Rights and Effectiveness in the Youth Justice System”, Canadian Coalition 

for the Rights of Child: http://rightsofchildren.ca/wp-content/uploads/working-
document-youth-justice-research-report.pdf 
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Some organizations have argued that the YCJA is in violation of the 
recommendations put out by the United Nations Convention on Rights 
of the Child. Additionally, organizations like Canadian Coalition of the 
Rights of Child assert that the experience of juvenile delinquents greatly 
differs in various sections of the country. Thus, the existing YCJA does 
not address the needs of children as it applies a “one size fits all” appro-
ach to Canadian youth delinquents. 

Time and again, social science research shows that economic, cultural 
and social differences in various parts of Canada result in varied youth 
experiences with crime. Thus, some civil society organizations are lobbying 
the Canadian government to identify good program practices and positive 
outcomes across the country with regards to juvenile justice especially in 
consultation with a province and territory wide strategy that takes local 
police, social service agencies and provincial law making bodies in a 
consultative process to define Canada’s next generation of the YCJA.42 

To better Canada’s experience with changing international landsca-
pe, civil society is also engaging and forging partnerships with federal 
government, media agencies, community service providers and law en-
forcement agencies to ensure that culturally sensitive and balanced revi-
sion of legislation regarding juvenile delinquents occurs. 

At present, a combined alliance of various social services and civil 
society organizations is in the process to make recommendations and 
bring Canada’s legislation in line with United Nations Conventions on 
Right of the Child. 

VII. Success of Juvenile Deliquency Policy in Canada 

Canada has had mixed success with regards to Juvenile delinquency 
policy making and legislation. The existing policy framework when it 
comes to juvenile offenders in Canada is transformative and this is in 
part due to role of civil society in advocating for national change. 

Instead of simply arresting and locking up Canadian juveniles for 
delinquent acts, the policy in Canada focused more on community service 
and volunteer programs that divert youth (ages 12 to 18) away from the 
court system and more into a extrajudicial system where youth are taught 
values of honesty, responsibility, self-sufficiency and norms of proper 
                                                      
42 Ibid 



Almas JIWANI 692 

conduct in society. As such, Department of Justice is working at present to 
craft policy that gives youth an alternative to jail time and avoid the stigma 
attached to involvement in the formal justice system at a young age. 43 

There are six major indicators that allow us to measure the success 
of policy and practice when it comes to the juvenile delinquency in Ca-
nada.44 These trends as indicated by Statistics Canada include: 

1) Declining Youth Court Cases 
2) Majority of case in youth court involve non-violent offences 
3) Older youth most likely to appear in court 
4) Proportion of Youth Case resulting in outcome of guilt declines 
5) Probation most common imposed by courts 
6) Fewer youths are sentences to custody 
Statistics Canada reports on each of these indicators on how effecti-

ve Canada’s juvenile policy is for youth: 
1) Declining Youth Court Cases 
Statistics Canada shows that the cases of youth in court declined by 

7% over the past two years. Additionally, the number of youth cases over 
the past decade has declined by 32%. The decline in juvenile court cases, 
indicates that Canada’s policy when it comes to curbing juvenile 
delinquency is working effectively. The move of the court systems to 
country specific and community service oriented approaches is effective.45 

2) Majority of youth court case involvement are non-violent offenders 
Since 2010-2011, Canadian youth courts mostly had property offences, 

and traffic offenses as the majority of open cases. Thus, the severity of 
youth involvement in murder, drug dealing or other capital offences has 
decreased. Again, one notices that the justice system is working in keeping 
violent crime rates to a minimum. This success can be attributed to policy 
that focuses on early intervention in preventing crime and coaching stray 
youths early in the game. Again, social services and community service 
activities are key contributors to keeping youth court cases down.46 
                                                      
43 NA. “Youth Court Statistics in Canada”, Statistics Canada: 

http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2012001/article/11645-eng.htm 
44 Ibid 
45 ibid 
46 ibid 
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3) Older youth appearing most often in court 
In Canada, older youth aged 18-21 range are more likely to be indicted in 
court cases. Older youth appear in court most often for impaired driving 
offences, sexual offences and prostitution. Thus, the policy in Canada 
appears problematic for older youth. As such, a more fine-tuned appro-
ach to curbing delinquency in older youths would be helpful. Civil soci-
ety has a role to play by the introduction of violence against women 
programs and education on responsible driving. Charities like Mothers 
Against Drunk Driving (MADD) and YWCA also help to decrease this 
trend through educational programs in school for youth to escape prosti-
tution and be more responsible drivers. 

4) Proportion of youth cases resulting in outcome of guilt declines 

In 2010/2011, almost 57% cases in juvenile courts resulted in youth not 
being held guilty. Almost 42% of court cases against youth were 
withdrawn or dismissed. The decrease in guilty outcomes is mostly due to 
the minor offences the accused were charged with. Again, the policy in 
Canada for juvenile delinquency correction is emphasis on correctional 
facilities, community service and volunteer service to ensure youth become 
contributing, responsible and law abiding citizens in their communities. 
The Canadian policy shift from imprisonment to corrections is responsible 
for this continuing decline in guilt convictions in youth courts.47 

5) Probation most common sentence for youth courts 

The juvenile corrections policies are focusing increasingly on sen-
tencing for probations that include a youth’s rehabilitation and reintegra-
tion into society. Probation rulings are more often accompanied by a 
community service ruling. Again, the policy shifts from corrections 
towards civil society and social services intervention play a role in hel-
ping youth rehabilitate. 

6) Fewer Youths Sentenced to Custody 

As a result of considerable pressure from civil society groups and 
the UN Rights of the Child, the Government of Canada has revised its 
policy with regards to custody. The Government is moving away from 
locking up youth and towards community service. As such, fewer yo-
uths in 2012-2013 have been sentenced to custody and instead have been 

                                                      
47 ibid 
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sent into communities to help with road building, garbage collection, 
snow cleaning, often under the supervision of youth peace officers.48 

In conclusion, since its ratification in 1991, UNCRC has not been 
applied consistently across Canada. Yet it has influenced the discussion 
on legal frameworks for children, and since 1991, Canada has implemen-
ted harsher penalties for sexual exploitation, child trafficking, child por-
nography as well as the increase in the age of consent for sexual activity 
from 14 to 16. 

Generally, the crime rate for youth has mirrored the national crime 
rate, except that youth crime statistics reflect that young people are more 
likely than adults to be accused of crimes involving multiple perpetra-
tors and gang activity. Recognized risk factors for juvenile deliquency 
may work together to compound the effect of any individual factor. The-
se risk factors are: ineffective parental behaviour, parental criminality, 
family violence, mistreatment during childhood, parental supervision, 
parental substance abuse and area of residence. 

Canada itself produced the YCJA in 2003 with the intention of reha-
bilitating juvenile deliquents and re-integrating them into society. Pu-
nishment under the Act must take account similar crimes committed in 
the same community and sentences cannot exceed 2 years (7 years for 
consecutive crimes). A youth is not typically taken into custody unless 
they are a violent or a repeat offender. 

With regards to the success of policy making when it comes to de-
linquent youth in Canada, the statistical data is clear. We are noticing a 
general trend that the Government and lawmakers are moving away 
from an archaic policy framework that focuses on jailing and locking up 
youth. The new approach to juvenile delinquency is to resolve the offen-
ders through civil society assistance and community service interventi-
ons. The policy in Canada is still under revision and civil society and 
social service groups are the main force advocating for changing towards 
a more balanced, community oriented and re-integration sensitive app-
roach to youth sentencing. 

                                                      
48 ibid 
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Özet 

Kanada, Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin 
1991’de onaylanmasından itibaren, çocuğun refahının (yetişkinlerden 
ayrı olarak) korunması ve çocuk suçluluğuna ilişkin olarak ulusal hukuk 
çerçevesini zamanla güçlendirmiştir. Genel olarak, gençlerde suç oranı 
ulusal suç oranına benzerdir. Fakat bununla birlikte, genç suçluluğu 
yüksek oranda birden fazla failli suçlar ve çete faaliyetleri ile kendini 
göstermektedir. Çocuk suçluluğunda yaygın risk etkenleri: yetersiz ebe-
veyn davranışları, ebeveynlerin suç işlemesi, aile içi şiddet, çocukluk 
çağında kötü muamele, aile denetimi, ebeveynlerin madde kullanımı ve 
yaşanılan muhittir. 

2003 tarihli Genç Ceza Adaleti Kanunu (GCAK), adalet sistemi için-
deki yetişkinler (18 yaşından büyük kişiler) için uygun olan önlemlerin 
12-17 yaş arasındaki çocuklar için uygun olmayacağını belirtmiştir. 
GCAK’da, çocuk failin toplum ile yeniden bütünleşmesi desteklenerek, 
resmi adalet sistemi ile küçük yaşta temasının önlenmesi amaçlanmıştır. 
Kanun kapsamındaki seçenek hükümler şunlardır: kınama, yoğun des-
tek ve denetim zorunluluğu, bir programa dahil olma kararı, ertelenmiş 
hapis cezası ve denetim kararı, yoğun ıslahi gözetim ve denetim kararla-
rıdır. Çocuk sadece şiddet suçlarında ve/veya mükerrer suçlarda hapis 
cezası almaktadır. 

                                                      
* BM Kanada Ulusal Kadın Komitesi, 3. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, 

İstanbul, Türkiye 
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Sivil toplum örgütleri de, çocukları suçtan koruma veya caydırma 
programlarının onlara ulaştırılmasında olduğu gibi, çocuk haklarının 
desteklenmesinde de çocuklar lehine önemli bir rol oynamaktadırlar. 
Genel olarak Kanada'nın çocuk suçları ile ilgili olarak uyguladıkları ulu-
sal politikalarında, cezalandırmak veya hapse göndermekten failin ıslah 
edilmesi doğrultusunda bir değişim yaşanmıştır. Bu da çocuk suçluların 
mahkumiyet oranlarında bir azalmaya neden olmuştur. 

I. Çocukların korunması hakkında uluslararası anlaşmalar 

Kanada, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni 1991’de 
onayladı. Sözleşme, çocukların yaşamlarını sürdürebilme hakkının, sağ-
lıklı gelişimlerinin, korunmalarının ve kendilerini etkileyecek tüm konu-
lara katılımlarının garanti edilmesi noktasında hükümetlerin sorumlu-
luklarını ana hatlarıyla belirlemiştir. Sözleşmenin dört ana prensibi şun-
lardır: ayrımcılık yasağı, çocuğun yüksek menfaati, yaşam hakkı, çocu-
ğun yaşamını sürdürme ve geliştirmesi ve çocuğun görüşlerine saygı 
duyulmasıdır.1 Ulus çapında, Kanada Kamu Sağlığı Örgütü ise uygula-
manın koordinasyonundan federal düzeyde sorumludur. Sözleşmeyi 
destekleyen kanunlar ise Adalet Bakanlığı’nın öncülüğünde uygulan-
maktadır. 

Sözleşme’ye ek olarak, Kanada Sözleşme’nin zorunlu olmayan pro-
tokollerine de taraftır, Çocukların Silahlı Çatışmalara Dahil Olmaları Konu-
sunda Seçmeli Protokol (2000’de onaylandı) ve Çocuk Satışı, Fuhuşu ve Por-
nografisine İlişkin Seçmeli Protokol (2005’te onaylandı). Sözleşme’yi ve söz-
leşmenin zorunlu olmayan protokollerini imzalayan Kanada'nın, söz-
leşmenin uygulaması hakkında rapor hazırlaması zorunludur. İlk rapor 
1994’te sunulmuş; ikinci rapor ile birleşik üçüncü ve dördüncü rapor da 
sırasıyla 2001 ve 2009 yıllarında sunulmuştur. BM Çocuk Hakları Komi-
tesi bu raporları incelemekte ve ilerlemeyi kaydetmekte; ayrıca ilerideki 
süreç için de önerilerde bulunmaktadır. 

Mayıs 2002’de BM, çocuk hakları ile ilgili uluslararası süreci değer-
lendirmek ve harekete geçilecek öncelikli alanları belirlemek için Çocuk-
lar Hakkında Özel Oturuma ev sahipliği yapmıştır. Bu görüşmelerde, 
BM bir deklarasyon ve Çocuklara Uygun Dünya isimli bir eylem planı 

                                                      
1 UN Convention on the Rights of the Child and Canada’s Role. Public Health Agency of 

Canada. http://www.phac-aspc.gc.ca/ncd-jne/pdf2010/bckUN-eng.pdf 
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hazırlamıştır. Kanada’nın bu belgeye yanıt olarak hazırladığı Çocuklara 
Uygun Kanada adlı rapor, hedeflenen amaçları, stratejileri ve öncelikler 
için hareket imkanlarını dört temel temayla belirlemiştir: aileleri destek-
leme ve toplumu güçlendirme, sağlıklı yaşamı destekleme, zarardan 
koruma ve eğitimi teşvik etme.2 

Çocukların korunması için ulusal hukuk çerçevesi 

Hukukçular, Sözleşme ve Kanada hukuku arasındaki ilişkinin yete-
rince açık olmadığını ileri sürmektedir. Haklar ve Özgürlükler Anlaşma-
sı’nda, çocuklara özgü haklar (yetişkinlerden ayrı olarak) yeterli olarak 
ele alınmamıştır3. Çocuk haklarının ulusal hukukta tanınması özellikle 
Kanada’nın federal sistemi açısından eyalet/bölge düzeyinde politikalar 
geliştirme noktasında bir genel çerçeve sağlanması bakımından oldukça 
önemlidir. Bununla birlikte şu anda çocuklar için ne kapsamlı bir kanun 
veya politika vardır, ne de Sözleşme’nin çekirdek hükümlerinin ulusal 
hukukun bir parçası olması adına Kanada tarafından atılan herhangi bir 
adım bulunmaktadır.4 Sonuç olarak, Sözleşme'nin Kanada bağlamında 
uygulandığı şekil tutarsızdır. Bazı davalarda mahkemeler Sözleşmeyi 
kanunu yorumlarken göz önünde bulundurmaktadır; ancak diğer bazı 
davalarda verilen hükümler ile Sözleşme arasında tutarsızlık bulunabil-
mektedir. Devlet yetkilileri bazı durumlarda Kanada’nın var olan politi-
kalarının halihazırda Sözleşme ile uyumlu olduğunu, diğer bazı durum-
larda ise Sözleşme ile ulusal hukukun uyumu için var olan kanunlarda ve 
politikalarda çok fazla değişiklik gerekebileceğini ileri sürmektedirler.5 

Sonuç olarak, bu belirsizlik çocuklara karşı ulusal düzeyde adalet-
sizliği beslemekte ve çocuk haklarını koruyan önlemlerin yürütülmesin-
de bir boşluk yaratmaktadır. Bununla birlikte, Kanada’da çocuklar için 
var olan hukuksal çerçeve, 1991’den beri zamanla gelişme kaydetmiştir. 
Bu gelişim, cinsel ilişkiye rıza yaşının 14’ten 16’ya çıkarılmasının yanı 
sıra, cinsel istismar, çocuk ticareti, çocuk pornosu gibi suçlarda daha ağır 
cezalar verilmesini de içermektedir. 

                                                      
2 Ibid. 
3 Canadian Coalition for the Rights of Children. Right in principle, right in practice: 

Implementation of the Convention on the Rights of the Child in Canada. 
http://rightsofchildren.ca/wp-content/uploads/CCRC-report-on-rights-ofchildren-
in-Canada.pdf 

4 Ibid. 
5 Ibid. 
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Çocuk suçlularda, bir taraftan suç ve adaletin esasları sağlanırken 
diğer taraftan çocuğun refahının ve haklarının nasıl teminat altına alına-
cağı ve bunlara saygı gösterileceği temel bir sorun olarak kalmaktadır. 
Kanada’nın bu probleme yaklaşımı ilerleyen bölümlerde incelenecektir. 

Çocuk Tanımı 

Ceza Kanunu’na göre, “çocuk” 18 yaşında olan veya 18 yaşında gös-
teren kişidir.6 Genç Ceza Adaleti Kanunu (GCAK) çerçevesinde, “ço-
cuk”, 12 yaşın altında olan ve ceza gerektiren bir suç isnat edilemeyecek 
bireydir. 2011’deki Kanada nüfus sayımında, 0-14 yaş arasındaki kişiler 
“çocuk” olarak kabul edilmiştir. Çocuklar, 5.6 milyon nüfusu ile 33 mil-
yonluk Kanada nüfusunun %17’sini oluşturmaktadır. 

II. Çocuk Suçlarının Kapsamı ve Çocuk Suçlarının Bilinen 
Sebepleri 

Kanada’da genç suçları son 20 yılda dikkate değer bir dalgalanma 
göstermiştir. Genellikle bu dalgalanma, ulusal suç oranı ile benzer bir mo-
del izlemiştir. Genç suç oranları 1991 yılında zirve yapmış (her 100.000 
gençten 9.126’sı), 1990’larda ise düşmüştür. 1999’dan 2003’e kadar, genç-
lerde suç oranları artan bir eğim göstermiştir; fakat bu dönemden sonra 
2003’ten 2006’ya kadar ise bir düşüş gözlenmiştir.7 2006’da, çocuk suçlulu-
ğu oranı 1991’deki seviyenin %25 altındadır. Yine 2006’da neredeyse 
180.000 genç Ceza Kanununa aykırı eylemlerde bulunmuştur (her 100.000 
gençten 6.885'sı). Şunu da not etmek gerekir ki, suç oranları eyalet bazında 
önemli ölçüde çeşitlilik göstermektedir. Statistics Canada’nın raporların-
daki bölgesel dalgalanmalara bakıldığında gençlerde suç oranının en az 
Quebec‘te (her 100.000 gençten 3.765'si), en çok da Saskatchewan’da oldu-
ğu (her 100.000 gençten 19.939'u) görünmektedir. 

Son on yılda genç suç oranlarındaki artış, yüzde 41'lik bir artışla ken-
dini en çok cinayetten suçlanan çocuklarda göstermiştir. Ancak önemle 
belirtmek gerekir ki, çocuklar tarafından işlenen öldürme oranında yıldan 
yıla büyük bir çeşitliliğin olmasının önemli bir sebebi her yıl dava sayısının 
görece çok düşük olmasıdır. 2006 yılında, 84 genç cinayet soruşturmalarına 

                                                      
6 CanLII – Criminal Code, RSC 1985, c C-46. “Çocuk” terimi. http://www.canlii.org/ 

en/ca/laws/stat/rsc-1985-c-c-46/latest/rsc-1985-c-c-46.html 
7 Taylor-Butts A, and Bressan A. Youth Crime in Canada, 2006. Statistics Canada. 

Erişim: http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2008003/article/10566-eng.htm 
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dahil edilmiştir ki bu tüm genç suçluların %0,1’inden daha azına tekabül 
eder.8 Reşit olmayan çocuğun sanık olduğu öldürmelerin yarısında çocuk, 
birden çok failli (tek sanığın karşıtı olarak) suçlar içinde yer almıştır9. Bu 
oran, yetişkinlerin suçlandığı öldürmelerde ise %15’tir. Reşit olmayan ço-
cuğun öldürmeden dolayı sanık olduğu davaların %22’sinde çete üyeliğine 
dair kanıtlar bulunmuştur. Bu oran yetişkinler için %9’dur.10 

Çocuklarda Suç Davranışının Nedenleri 

Çocuk suçluluğu için yaygın olarak bilinen risk etkenleri vardır. 
Risk etkenlerinin bir birleri ile olan etkileşim ve kesişim biçimleri, bu 
etkenlerin genç kişi üzerindeki kümülatif etkisine tesir etmektedir. Sos-
yal Dışlama Görev Gücü tarafından yapılan bir araştırmaya göre, 14 ya-
şına kadar bir çocuk ne kadar fazla ailesel risk etkenine maruz kalırsa, o 
çocuğun okuldan atılma, çocuk koruma birimine götürülme veya polis 
ile münasebeti olma ihtimali de o kadar artmaktadır. En yaygın risk et-
kenleri şunlardır: yetersiz ebeveynlik, ebeveynlerin suç işlemesi, aile içi 
şiddet, çocukluk çağında kötü muamele, aile denetimi, ebeveynlerin 
madde kullanması ve yaşanılan muhittir. 

Yetersiz Ebeveynlik 

Araştırmacılara göre, ebeveyn katkısı çocuk suçlu davranışını öngö-
rebilmek için önemli bir göstergedir. Denetimsizlik, aşırı serbest bırak-
ma, tutarsız veya aşırı disiplin, zayıf duygusal bağ gibi ebeveyn uygu-
lamaları çocuk suçluluğu bakımından önemli risk etkenleridir.11 Uyuştu-
rucu kullanımı, eğitimde düşük performans ve çocuk çetelerine katılım 
ebeveynin kontrol eksikliğinin genel bir sonucudur.12 Yapılan araştırma-
lara göre, bir çocuğun 13 yaşında yetersiz ebeveynlere maruz kalması, 15 
yaşında suçlu olabileceğinin önemli bir işaretlerinden biridir.13 

                                                      
8 Li, Geoff. 2007. “Homicide in Canada, 2006”. Juristat. Vol. 27, no. 8. Statistics 

Canada Catalogue no. 85-002-XIE. Ottawa. 
9 Ibid. 
10 Ibid. 
11 Savignac J. Families, youth and delinquency: the state of knowledge, and family-

based juvenile delinquency prevention programs. Public Safety Canada. 2009. Er-
işim: http://www.publicsafety.gc.ca/res/cp/res/_fl/2009-01-knw-delinq-eng.pdf 

12 Ibid. 
13 McVie, S. and L. Holmes. 2005. “Family Functioning and Substance Use at Ages 

12 to 17.” The Edinburgh Study of Youth Transition and Crime, No. 9, Edinburgh: 
The University of Edinburgh, Centre for Law and Society. 
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Uluslararası Gençlik Anketi’nin Kanada uyarlamasının sonuçlarına 
göre, çocuk suçluluğu, ailelerinin kendilerini çok az kontrol ettiğini söy-
leyen gençler arasında daha yüksek oranda görülmektedir (aynı kişiler 
alkol ve uyuşturucu kullanımını da rapor etmişlerdir).14 Çocuğun kim-
lerle zaman geçirdiği ebeveynleri tarafından bilinmeyen çocukların 
%56’sı son 12 ayda suça bulaşmıştır. Bu oran kiminle olduğu ebeveynleri 
tarafından her zaman bilinmeyen çocuklar için %35 iken, her daim çocu-
ğunun kimlerle zaman geçirdiğini bilen ailelerde %12’dir.15 

Ebeveynleri ile iyi geçinemeyen gençlerde suçluluk çok yüksek 
orandadırlar.16 Ebeveynleri ile iyi bir ilişki kuramayan gençlerin 
%30’undan fazlası, ailesi ile iyi ilişkileri olanların ise %20’si son 12 ayda 
çocuk suçluluğu davranışları göstermiştir.17 

Ebeveynlerin Suç İşlemesi 

Ebeveynlerin suç işlemesi genç ve çocuk suçluluğu bakımından güçlü 
bir göstergedir.18 Pittsburgh ve Cambridge boylamsal çalışmaları, birinci 
derece akrabalar arasında suçluluk deneyimi bulunmasının, erkek çocukla-
rın ileride birer çocuk suçlu olabileceğinin önemli işaretlerinden biri olabile-
ceğini göstermiştir. En önemli etken ise babanın suç fiilinde bulunmuş ol-
masıdır: babaları herhangi bir suç oluşturan fiilde bulunmuş erkek çocukla-
rının %63’ü, diğer çocukların ise %30’u bir suça karışma riski altındadır.19 
Daha küçük kardeşleri suç işlemiş olanlarda bu etki az olsa da, büyük kar-
deşleri suç işlemiş olan çocuklar suçluluk bakımından risk altındadır.20 

Çocukluk Çağında Kötü Muamele ve Aile İçi Şiddet 

Erken dönemde fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kalma, özellikle 
ev ortamında şiddete tanık olma gelecekteki saldırganlığın ve fiziksel 
                                                      
14 Savoie, J. 2007. “Youth Self-Reported Delinquency, Toronto, 2006”. Juristat, Vol. 

27, No. 6. Ottawa: Statistics Canada, Canadian Centre for Justice Statistics. 
15 Ibid. 
16 Ibid. 
17 Ibid. 
18 Farrington, D., et al. 2006. Criminal Careers Up to Age 50 and Life Success up to Age 

48: New Findings from the Cambridge Study. 2nd edition, London: Home Office Re-
search, Development and Statistics Directorate. 

19 Savignac J. Families, youth and delinquency: the state of knowledge, and family-
based juvenile delinquency prevention programs. Public Safety Canada. 2009. Er-
işim: http://www.publicsafety.gc.ca/res/cp/res/_fl/2009-01-knw-delinq-eng.pdf 

20 Ibid. 
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şiddetin güçlü bir işaretidir ve daha sonrasında mağdurun kendi eşine 
veya çocuklarına karşı şiddet göstermesine de sebep olabilmektedir.21 
Ulusal Gençlik ve Çocuk Araştırması’na göre (NLSCY), evde şiddete 
tanıklık eden çocuklar, böyle bir şiddete tanık olmayan çocuklara göre 
iki kat daha saldırgan tutum gösterme eğilimindedirler. Çocuklukta kötü 
muameleye maruz kalma da çeşitli davranış problemleri bakımından bir 
risk etkenidir. Çocukluğunda kötü muameleye maruz kalan ve kalma-
yan adolesanlar arasında yapılan bir çalışmaya göre, kötü muameleye 
maruz kalanlar ileride daha fazla davranış problemi sergilemektedirler 
(örneğin okulu terk etme, madde kullanımı, silah taşıma ve çetelere ka-
tılma gibi).22 

2003’te, Kanada Rapor Edilmiş Çocuk İstismarı ve İhmal Olayları 
İncelemesi (CIS) Kanada’da (Quebec hariç) 15 yaşında veya altındaki 
çocukların %47’sinin kötü muameleye uğradığını rapor etmiştir23. Kanıt-
lanmış kötü muamele davalarının, üçte biri (%30'u) ihmalden kaynakla-
nırken, bunu %28 ile aile içi şiddete maruz kalma takip etmektedir. Fi-
ziksel şiddet, davaların %24’ünü, psikolojik şiddet %15’ini ve cinsel is-
tismar ise %3’ünü oluşturmaktadır.24 

Son olarak, erken yaşta şiddete maruz kalan çocuklar, erken yaşta 
evden kaçma veya ayrılma eğilimindedir ki bu da evsiz kalma ile ilişkili 
olarak bir suç işleme veya suç mağduru olma riskini arttırmaktadır.25 

Ebeveynin Madde Kullanımı 

Edinburgh Gençliğe Geçiş ve Suç Araştırması (ESYTC), uyuşturucu 
kullanan ebeveyne sahip 15 yaşındaki kişilerin gelecekte uyuşturucu 

                                                      
21 Hotton, T. 2003. Childhood Aggression and Exposure to Violence in the Home. Crime 

and Justice Research Paper Series, Catalogue no. 85-561-MIE-No. 002. Ottawa: 
Statistics Canada, Department of Justice Canada. 

22 Savignac J. Families, youth and delinquency: the state of knowledge, and family-
based juvenile delinquency prevention programs. Public Safety Canada. 2009. Er-
işim: http://www.publicsafety.gc.ca/res/cp/res/_fl/2009-01-knw-delinq-eng.pdf 

23 Trocmé, N., et al. 2005. 2003 Canadian Incidence Study of Reported Child Abuse and 
Neglect - Major Findings. Ottawa: Minister of Public Works and Government Services. 

24 Ogrodnik, L. 2006. Family Violence in Canada: A Statistical Profile 2006. Ottawa: 
Statistics Canada, Canadian Centre for Justice Statistics. 

25 Savignac J. Families, youth and delinquency: the state of knowledge, and family-
based juvenile delinquency prevention programs. Public Safety Canada. 2009. Er-
işim: http://www.publicsafety.gc.ca/res/cp/res/_fl/2009-01-knw-delinq-eng.pdf 
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kullanma risklerinin normalin iki katı olduğunu göstermiştir. Bunun 
yanında ebeveynleri fazla alkol tüketen (haftada 21 üniteden fazla) ço-
cuklar, fazla alkol tüketimine diğerlerinden daha fazla meyilli değildir-
ler.26 Ulusal Gençlik ve Çocuk Araştırması’nın (NLSCY) sonuçlarına gö-
re, yaşıtlardan etkilenerek alkol tüketmek ebeveynin alkol kullanmasın-
dan daha güçlü bir risk etkenidir. 

Yaşanılan Muhit 

Araştırmalar daha yoksul bir muhitte yaşamanın çocuk suçluluğu 
riskini neredeyse ikiye katladığını göstermektedir.27 Bir muhitteki yüksek 
suçluluk oranı, uyuşturucu ve silah kullanma yaygınlığı, zayıf komşuluk 
ilişkileri, kaynakların ve hizmetlerin yetersizliği, fakirlik, çete faaliyetleri-
nin olması ve diğer çocuk suçlular yaşanılan muhitte kökleşmiştir.28 

Bozuk aile yapısı ve sakinlerinin sürekli taşındığı yoksul semtlerde 
sosyal ilişkiler zayıflar ve yetersiz ebeveyn uygulamaları artar.29 Benzer 
olarak, araştırmacılar ailenin işleyişinin çevredeki sosyal şartlardan etki-
lendiğini belirtmektedirler. Düşük gelir düzeyindeki bir muhitte ve kay-
naklardan yoksun yaşayan hane halkı, çocuklarını riskli davranışlardan 
uzak durmaya yönlendirmekte daha çok zorluk çekmektedir30. 

III. Kanada’da Çocuklar için Ceza Sorumluluğu 

Çocuk suçluluğu ile Kanada’nın deneyimi, 1800’lerin ortalarına ka-
dar gitmektedir. 1857’den beri, Kanada, suç işlemiş gençlerin ıslahı için 
özel kurumlara sahiptir. Kanada’da halihazırda var olan mevzuat temel-
                                                      
26 McVie, S. and L. Holmes. 2005. “Family Functioning and Substance Use at Ages 

12 to 17.” The Edinburgh Study of Youth Transition and Crime, No. 9, Edinburgh: 
The University of Edinburgh, Centre for Law and Society. 

27 Browning, K. and R. Loeber. 1999. Highlights of Findings From the Pittsburgh Youth 
Study. OJJDP Fact Sheet, No. 95. Washington DC., US, Department of Justice, Of-
fice of Juvenile Justice and Delinquency Prevention. 

28 Savignac J. Families, youth and delinquency: the state of knowledge, and family-
based juvenile delinquency prevention programs. Public Safety Canada. 2009. Er-
işim: http://www.publicsafety.gc.ca/res/cp/res/_fl/2009-01-knw-delinq-eng.pdf 

29 Turner, M., J. Hartman, et D. Bishop. 2007. “The Effects of Prenatal Problems, 
Family Functioning, and Neighborhood Disadvantage: Predicting Life-Course-
Persistent Offending”. Criminal Justice and Behavior, 34: 1241-1261. 

30 Smith, D. 2004. “Parenting and Delinquency at Ages 12 to 15.” In The Edinburgh 
Study of Youth Transition and Crime, No. 3, Edinburgh: The University of Edin-
burgh Centre for Law and Society. 
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lerini 1908’de yürürlüğe sokulan ve sırasıyla 1929, 1984 ve 2003’te yeni-
den düzenlenen Çocuk Suçlular Kanunu’ndan almaktadır.31 

Bununla birlikte, Kanada’nın genç ve çocuk suçluluğuna yaklaşımı 
çok ataerkil olduğu ve çocukların insan haklarını korumadığı gerekçesiy-
le sıkça eleştirilmiştir. Önceki kanunda var olan bu boşluğun doldurul-
ması amacıyla, Kanada Hükümeti Genç Suçlular Kanunu’nu 1984’te yü-
rürlüğe koymuştur.32 Mevzuatın bu yeni parçası, sadece Kanadalı çocuk-
lar tarafından işlenen hırsızlık, cinayet, uyuşturucu ve çeşitli ihlal oluştu-
ran suçlarla ilgilidir. Kanada’daki Genç Suçlular Kanunu, Kanada'daki 
adalet sisteminin Kanadalı genç suçlulara karşı sorumlu olması nokta-
sında Kanada Kamu Güvenliği ve Sosyal Hizmetler Sistemi ile birlikte 
çalışmaktadır.33 Genç Suçlular Kanununda ana hatlarıyla belirlenen 
prensiplerin bir parçası olarak, Kanada, günümüzde gençlerin özel ihti-
yaçlarını tanımakta ve kınama, para cezası, şartlı tahliye, toplum hizmeti 
ve kasten öldürmenin birinci dereceden bazı formları için ise 10 yıla ka-
dar hapis cezası uygulamaktadır. 

Kanada’daki bu kanunlar, yetişkinler için uygun olan adli önlemle-
rin çocuklar için uygun olmayabileceği prensibini kabul ederek yapılmış-
tır34. Genç Suçlular Kanunu’ndan 2003’te yürürlüğe giren GCAK’ya ka-
dar, Kanada gençleri ve yetişkinleri farklı adalet sistemleri altında yargı-
lamaktadır. GCAK, 12 ve 17 yaş arası çocukların şiddet içermeyen suçları 
için ıslah edici hizmetler rehberliğinde bir çerçeve çizmiştir. 12 yaşın 
altındaki çocukların ceza sorumluluğu yoktur ve bir suçtan dolayı da 
yargılanamazlar. 

GCAK’nın hedefi, uyumlu ilkelerin uygulanmasıyla çocuk adalet 
sisteminde karar verme sistemini geliştirmek ve suçlulara adaletli hü-
küm verilmesini sağlamaktır.35 Ayrıca, GCAK, çok ciddi suçlar için hapis 
önlemini saklı tutsa da öncelikle çocuğun toplumla yeniden bütünleşme-

                                                      
31 Edmund Vaz. “Juvenile Delinquency in Canada”, The Canadian Encylopedia: 

http://www.thecanadianencyclopedia.com/articles/juvenile-delinquency 
32 Ibid. 
33 NA. “Evolution of Juvenile Justice in Canada”, Department of Justice Canada: 

http://www.justice.gc.ca/eng/abt-apd/icg-gci/jj2-jm2/jj2-jm2.pdf 
34 Youth Court Statistics in Canada 2010/2011. Statistics Canada. 2013. 

http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2012001/article/11645-eng.htm 
35 Ibid. 
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sini tercih etmektedir.36 GCAK, Kanada Ceza Kanunu’nun ihlâlleri ile 
federal düzeyde ilgilenirken, eyalet kanunlarının ihlalleri eyalet mahke-
melerinde çözülmektedir. 

Yukarıda da belirtildiği üzere, mahkemeler rehabilitasyon ve top-
luma yeniden kazandırmayı vurgulamaktadır. İlkeler Deklarasyonu, 
“genç ceza adalet sisteminin en önemli amacının, uzun dönemde toplu-
mun korunması için, genç bireyin suç davranışının altında yatan ve suça 
götüren durumlar üzerine eğilerek suçu önlemek, suç işlemiş olan genç 
bireyi ıslah etmek ve yeniden topluma kazandırmak ve genç kişinin su-
çuna uygun sonuçlara maruz kalmasını sağlamak olduğunu” belirtir. 

Gençlik adalet sistemi içerisinde, gencin tutuklanıp tutuklanmaya-
cağına karar verilmesini sağlayan iki faktör bulunmaktadır: ihlalin nite-
liği ve failin yaş.37 Hükümler verilirken belli noktalar mutlaka göz önün-
de bulundurulmaktadır: verilen hüküm suçun ciddiyeti ile orantılı ve 
aynı suç için aynı mahkemece verilen hükümlerle uyumlu olmalıdır. 
GCAK’ya tabi olan gençlere, 2 yıldan fazla, zincirleme suçlardan dolayı 
ise 7 yıldan uzun hüküm verilemez (gence bir yetişkin olarak hüküm 
verilmedikçe). 

GCAK’nın genç suçlular için öngördüğü farklı yaklaşım doğrultu-
sunda, sanığın kimliğini korumak için çeşitli tedbirler bulunmaktadır. 
Gençlerin, yetişkin olma süreçlerinde damgalanmalarını önlemek için, 
gencin (kendi adı dahil) kimliği ile ilgili bir bilginin yayımlanması yasak-
tır. Bu durumun belirli koşullar altında istisnaları vardır. Bu bilgiler, 
gencin bir yetişkin olarak hakkında hüküm verilmesi halinde, kamu için 
sürekli bir tehlike arz etmesi halinde ya da 18 yaşını geçtiklerinde kendi 
istekleri ile yayımlanabilmektedir.38 

IV. Çocuk suçlular için mahkûmiyet önlemleri 

Gençlerin ıslah hizmetlerini iki tamamlayıcı önlem belirlemektedir: 
ortalama sayı ve kabul sayısı.39 Ortalama sayılar ıslah nüfusu hakkında 
                                                      
36 Ibid. 
37 Youth Criminal Justice Act. Western Law. 2013. Erişim: http://www.law.uwo.ca/ 

clinics_and_centres/community_legal_services/articles/youth_criminal_justice_ 
act.html 

38 Ibid. 
39 The Youth Criminal Justice Act: Summary and Background. Department of Justice 

Canada. 2012. Erişim: http://www.justice.gc.ca/eng/pi/yj-jj/ycja-lsjpa/backhist.html 
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anlık bir fikir verir ve belirli bir günde gözaltında bulunan ya da denetimli 
serbestlik verilmiş gençlerin sayısını gösterir. Aksi belirtilmedikçe, ıslah 
sisteminde bulunan gençlerin oranları ortalama sayılara dayanmaktadır. 
Kabul sayısı verileri ise, bir şahsın herhangi türde bir gözaltı veya toplum 
programına her alınışında toplanır ve farklı türlerde ıslah programlarına 
giren veya bunların arasında geçiş yapan gençlerin özelliklerini tanımla-
mada kullanılır. Aynı şahıs, bir yasal durumdan diğerine geçtiği (meselâ, 
tutukluluktan hapis cezasına) ya da aynı yıl içerisinde sisteme tekrar gir-
diği durumlarda, kabul sayılarına birkaç defa dahil edilebilir.40 

Hapis cezası öncelikle şiddet suçluları ya da tekrar suç işleyen sabı-
kalılar için ayrılmıştır. Bir şiddet suçu işlemediği, şartlı tahliye ihlali 
yapmadığı, ciddi bir ağır suç işlemediği ve geçmişte belirli bir şekilde 
suç işleme alışkanlığı olduğuna dair bir belirti olmadığı sürece, genç bir 
şahsa hapis cezası uygulanamaz. Gencin ağır suç işlediği istisnai durum-
larda, suçun ağırlaştırıcı şartları, mahkumiyetin sebebi ve ilkeleriyle 
uyumlu olarak hapis cezasından başka bir cezayı imkansız kılmak zo-
rundadır. Eğer bir hakim bu koşula dayanarak karar veriyorsa neden bu 
davanın istisnai olduğunu sebepleriyle açıklaması gerekir. 

Çocuk Suçlular için Hüküm Seçenekleri 

Adalet Bakanlığı'na göre hakimlerin genç suçluları mahkûm eder-
ken kullanabilecekleri seçenekler şunlardır: 

GCAK'ya göre Ceza Seçenekleri 

Kınama - Küçük davalarda eğer mahkeme süreci ve kınama gencin 
suçun mesuliyetini almasına yetiyorsa kınamanın, hakimden gelen sert 
bir ders ya da uyarı şeklinde olması beklenir. 

Yoğun destek ve denetim emri - Bu mahkumiyet seçeneği gencin 
kendi davranışlarını değiştirmesinde şartlı tahliyeden daha fazla dene-
tim ve destek sağlar. Şartlı tahliyeden çok daha az dosya yükü getirir ve 
özellikle hapis cezası verilmiş birçok suçlu için uygundur. 

Bir programa dahil olma emri - Bu ceza, gencin hakim tarafından 
belirlenen saat ve koşullarda bir programa devam etmesini gerektirir. 
Gencin özel durumuna göre şekillendirilebilir. Meselâ, gencin denetim-
siz olduğu ve yasayı ihlâl edebileceği zamanlara yoğunlaştırılabilir. 

                                                      
40 Munch C. Youth correctional statistics in Canada, 2010/2011. Statistics Canada. 

Erişim: http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2012001/article/11716-eng.htm 
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Ertelenmiş hapis cezası ve denetim emri - Bu ceza seçeneği genç bir 
şahsın hapis cezası almak yerine cezasını toplumda belirli şartlar altında 
çekmesini sağlar. Eğer koşullar ihlâl edilirse genç şahıs hapse atılabilir. 
Gencin ciddi bir şiddet suçundan dolayı suçlu bulunması hâlinde bu 
ceza kullanılamaz. 

Yoğun ıslahi gözetim ve denetim emri - Bu, ciddi bir şiddet suçu iş-
leyenler için özel bir mahkûmiyettir. Mahkeme bu cezayı genç şahsın 
cinayetten, cinayete teşebbüsten, adam öldürmeden, ağır cinsel saldırı-
dan suçlu bulunması ya da sürekli ciddi şiddet suçları işlediği durum-
larda kullanabilir. Ayrıca, genç ruhsal ya da psikolojik bir hastalıktan, 
ruhi bunalımdan muzdaripse kişiye özel bir tedavi planı hazırlanmıştır, 
uygun bir program mevcuttur ve genç kabul için uygundur. Kanada 
Adalet Bakanlığı, bu ceza seçeneğinin tüm ülkede uygulanabilir olması 
için eyalet ve bölgeler için özel bir bütçe ayırmıştır. 

V. Çocuk Suçluluğu ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü 

Sivil toplum kuruluşları Kanada’nın çocuk adalet sisteminin kurul-
masında öncü bir rol oynamıştır. Bu noktada Kanada Çocuk Hakları 
Koalisyonu gibi kar amacı gütmeyen kuruluşlar Kanada için son derece 
önemlidir. Örneğin bu kuruluşlar, şu anda Avam Kamarasınca “suça 
karşı katı olma” eğilimi ile gözden geçirilen Kanada’nın gençlik hukuk 
mevzuatının daha çok siyasal bir ideolojiye dayandığını ve sosyal bilim-
lerin verileri dikkate alınmadan gerçekleştirildiğini öne sürmektedirler.41 

Bazı kuruluşlar GCAK’nın Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Söz-
leşmelerinde ortaya konan tavsiyeleri ihlal ettiğini iddia etmektedirler. 
Buna ek olarak Kanada Çocuk Hakları Koalisyonu gibi kuruluşlar çocuk 
suçluların deneyimlerinin ülkenin çeşitli bölgelerinde farklılık gösterdi-
ğini savunmaktadır. Bu nedenle mevcut GCAK “tek beden herkese 
uyar” yaklaşımı içinde olduğundan dolayı çocukların ihtiyaçlarına cevap 
verememektedir. 

Sosyal bilimler araştırmaları defalarca Kanada’nın çeşitli bölgelerin-
deki ekonomik, kültürel ve sosyal farklılıkların gençlerin suçluluklarıyla 
ilgili olarak farklı deneyimlere maruz kalmasına neden olduğunu gös-

                                                      
41 NA. “Rights and Effectiveness in the Youth Justice System”, Canadian Coalition 

for the Rights of Child: http://rightsofchildren.ca/wp-content/uploads/working 
document-youth-justice-research-report.pdf 
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termiştir. Bu nedenle bazı sivil toplum kuruluşları, Kanada’da yeni nesil 
GCAK’nın oluşturulması için Kanada hükümeti üzerinde çocuk adaleti 
konusunda, eyalet veya bölge bazında bir strateji belirleyerek ve özellik-
le de yerel polis, sosyal hizmet kuruluşları ve eyalet kanun yapıcıları 
danışmanlığında iyi bir program belirlemesi ve çocuk adaleti ile ilgili 
olarak ülke genelinde olumlu sonuçlar elde edilebilmesi amacıyla lobi 
faaliyetlerinde bulunmaktadır.42 

Ayrıca sivil toplum kuruluşları, Kanada’nın deneyimini değişen 
uluslararası çerçeve karşısında daha iyi bir hale getirebilmek için federal 
hükümetle, medya kuruluşlarıyla, kamu hizmeti sağlayıcıları ve kolluk 
kuvvetleriyle ortaklıklar yapmakta ve bu sayede çocuk suçluluğu ile 
ilgili mevzuatı kültürel olarak duyarlı ve dengeli bir mevzuat haline 
getirmeyi amaçlamaktadır. 

Şu anda, çeşitli sosyal hizmetler ve sivil toplum kuruluşları bir itti-
fak oluşturarak Kanada’nın mevzuatının Birleşmiş Milletler Çocuk Hak-
ları Sözleşmeleri ile uyumlu hale getirilmesi için tavsiyelerde bulunma 
sürecindedir. 

VI. Kanada’da Çocuk Suçluluğu Politikasının Başarısı 

Kanada çocuk suçluluğu politikası oluşturmakta ve bu konuda dü-
zenleme yapmaktaki başarısı değişkendir. Kanada’daki çocuk suçlular 
söz konusu olduğunda var olan politika çerçevesi dönüştürücüdür ve bu 
da kısmen sivil toplumun milli değişimi savunan rolünden kaynaklan-
maktadır. 

Kanadalı çocuk suçluları basitçe yakalayıp kilit altında tutmak yeri-
ne, Kanada’daki politika daha çok toplum hizmeti ve gönüllü program-
lara yoğunlaşarak gençleri (12-18 yaş arasındaki) mahkemelerden uzak-
laştırıp, dürüstlüğün değerini, sorumluluğu, olgunluğu ve toplumdaki 
kesin normları öğrenmesini sağlayacak resmi hukuk sisteminin dışında-
ki yollara doğru yöneltmektir. Bunun ışığında da Adalet Bakanlığı şu 
anda gençlere hapis süresinden başka bir seçenek sunmak ve gencin 
resmi yargı sistemi ile erken yaşta temasından dolayı damgalanmasın-
dan korumak için bir taslak politika üzerinde çalışmaktadır.43 

                                                      
42 Ibid. 
43 NA. “Youth Court Statistics in Canada,” Statistics Canada: http://www.statcan. 

gc.ca/pub/85-002-x/2012001/article/11645-eng.htm 
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Kanada’da çocuk suçluluğu politikalarının başarısını ölçmeye yara-
yan 6 ana gösterge mevcuttur.44 Statistics Canada tarafından gösterilen 
bu eğilimler arasında şunlar yer almaktadır: 

1) Azalan çocuk davaları 
2) Çocuk davalarında katılımın çoğunluğunu şiddete başvurmayan 

faillerin oluşturması 
3) Daha çok yaşça büyük olan gençlerin mahkemelerde yer alması 
4) Suçlu hükmü verilen çocuk davalarının azalması 
5) Çocuk mahkemelerinin en sık hükmettiği yaptırımın şartlı tahliye 

olması 
6) Daha az gencin hapis cezası alması 
Statistics Canada bu göstergelerden her birine değinerek Kana-

da’nın çocuk politikasının ne kadar etkili olduğunu rapor etmiştir: 
1) Azalan Çocuk Davaları 
Statistics Canada verileri, geçtiğimiz iki yılda mahkemelerde görü-

len çocuk davalarının %7 oranında azaldığını göstermektedir. Ayrıca, 
geçtiğimiz on yılda çocuklara ilişkin davaların sayısı %32 oranında 
azalmıştır. Çocuk davalarındaki azalma, çocuk suçluluğunu durdurma 
konusunda Kanada’nın politikasının verimli bir şekilde işlediğini gös-
termektedir. Mahkeme teşkilatının ülkeye özgü ve kamu hizmeti odaklı 
bir yaklaşıma geçmesi etkili olmaktadır.45 

2) Çocuk davalarında katılımın çoğunluğunu şiddete başvurmayan 
faillerin oluşturması 

2010-2011’den beri, Kanada çocuk mahkemelerinde görülmekte olan 
açık davaların çoğunluğunu malvarlığına karşı suçlar ile trafik suçları 
oluşturmaktadır. Bu yüzden öldürme, uyuşturucu tacirliği veya diğer 
ağır suçlara çocukların karışması durumunun teşkil ettiği önem derecesi 
düşüş göstermiştir. Ayrıca adalet sisteminin, şiddet suçu oranını en alt 
düzeyde tutmaya çabaladığı da görülmektedir. Bu başarı, suç işlenmesi-
ni önlemeye yönelik erken müdahaleye ve yoldan çıkmış çocukları eğit-
meye odaklanan politikaya atfedilebilir. Yine, sosyal hizmetler ve kamu 
hizmeti etkinlikleri de çocuk davalarının azalmasına katkı sağlamıştır.46 
                                                      
44 Ibid. 
45 Ibid. 
46 Ibid. 
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3) Daha çok yaşça büyük olan gençlerin mahkemede yer alması 

Kanada’da 18-21 yaş arası gençlerin aleyhlerine dava açılması daha 
sık karşılaşılan bir durumdur. Bu gençler sıklıkla alkollü araç kullanma 
suçları, cinsel saldırı suçları ve fuhuş sebebiyle mahkemeye intikal eder-
ler. Bu da demek oluyor ki Kanada politikası bu noktada sorunlu kal-
maktadır. Bu itibarla, 18-21 yaş arası gençlerin suç işlemesinin önüne 
geçmek için daha ince ayarlanmış bir yaklaşım yardımcı olacaktır. Sivil 
toplumun güvenli araç kullanma hususunda eğitimler vermek ve kadına 
karşı şiddeti önleme programları uygulamak suretiyle üstlenmesi gere-
ken bir rol vardır. Alkollü Araç Kullanımına Karşı Anneler (MADD) ve 
YWCA gibi hayır kurumları, gençlerin daha sorumlu sürücüler olması 
ve fuhuştan uzak durması için okullarda eğitsel programlar düzenleye-
rek bu eğilimi aşmaya yardımcı olmaktadır. 

4) Suçlu hükmü verilen çocuk davalarının azalması 

2010/2011’de, çocuk mahkemesinde görülen davaların yaklaşık 
%57’si çocuğun suçsuz bulunmasıyla sonuçlanmıştır. Çocuk aleyhine 
açılan davaların yaklaşık %42’si geri çekilmiş ya da reddedilmiştir. Suç 
oranlarındaki düşüş daha çok, faillere küçük suçların itham edilmesin-
den kaynaklanmaktadır. Yine çocuk suçluluğunun ıslahına ilişkin Kana-
da politikası çocukların toplum içinde yardımsever, sorumlu ve yasalara 
saygı gösteren vatandaşlar olmasını sağlamaya yönelik ıslah tesislerinin, 
kamu hizmetlerinin ve gönüllü hizmetlerin önemine vurgu yapar. Hapis 
cezasından ıslah yöntemlerine doğru değişen Kanada politikası, çocuk 
mahkemelerindeki devam eden bu azalmada payı vardır.47 

5) Çocuk mahkemelerinin en sık hükmettiği yaptırımın şartlı tahliye 
olması 

Çocuk ıslah politikaları, çocuğun topluma yeniden kazandırılmasını 
ve rehabilitasyonu içeren şartlı tahliye tedbirlerine hükmedilmesine gi-
derek yoğun bir şekilde odaklanmaktadır. Şartlı tahliye hükümleri genel 
olarak toplum hizmeti hükümlerini de içerir. Yine, politika ıslahtan sivil 
toplumun ve sosyal hizmetlerinin aracılığıyla gencin iyileştirilmesine 
doğru değişmektedir. 

6) Daha az gencin hapis cezası alması 

Sivil toplum örgütleri ve BM Çocuk Hakları’ndan gelen yoğun bas-
kıların bir sonucu olarak, Kanada hükümeti hapis cezası politikalarını 
                                                      
47 Ibid. 
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yeniden gözden geçirmiştir. Hükümet, genci kilit altında tutmaktan vaz-
geçmekte ve toplum hizmetine yöneltmektedir. Böylelikle, 2012-2013’te 
daha az genç hapis cezası almış ve yol yapımına yardım etme, çöp top-
lama, kar küreme gibi toplum hizmeti işlerine gençlik düzen memurları 
gözetiminde yönlendirilmiştir.48 

Sonuç olarak, Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme 
1991’de onaylanmasının ardından Kanada’nın tümünde sürekli olarak 
uygulanmıştır. Bu da çocuklar için yasal çerçeveler üzerindeki tartışma-
ları etkilemiştir. Kanada 1991’den itibaren, cinsel istismar, çocuk ticareti, 
çocuk pornografisi suçlarına daha ağır cezalar uygulamış ve cinsel ilişki-
ye rıza yaşını 14’ten 16’ya çıkarmıştır. 

Genel olarak çocukların suç oranı yetişkinlerin suç oranıyla paralellik 
göstermiştir. Bunun istisnaları istatistiklere göre çocukların çok failli suç-
larda yer almaları ve çete eylemlerinde yer almalarıdır. Çocuk suçları için 
bilinen risk etkenleri birlikte var olduğunda, tek tek olduklarından daha 
etkili olabilmektedir. Bu risk etkenleri: yetersiz anne-babalık, ebeveynle-
rin suç işlemesi, aile içi şiddet, çocuklukta kötü muamele, ebeveynlerin 
denetimi, ebeveynlerin madde kullanımı ve yaşanılan muhittir. 

Kanada 2003’te GCAK’yı çocuk suçluları rehabilite etme ve topluma 
yeniden kazandırma amacıyla oluşturdu. Bu kanuna göre, cezalar aynı 
toplumda işlenmiş benzer suçları dikkate almalıdır ve de cezalar 2 yıl-
dan fazla olmamalıdır (zincirleme suçlar için 7 yıl). Bir çocuk, bir şiddet 
suçu işlemediği ya da tekrar suç işleyen bir sabıkalı olmadığı sürece ge-
nel olarak hapis cezası almaz. 

Kanada’daki çocuk suçları konusundaki politikanın başarısı istatis-
tiklerde açıktır. Hükümetin ve yasa yapıcıların çocukları hapse atma 
odaklı eski ve modası geçmiş politika çerçevesinden uzaklaştığı görül-
mektedir. Çocuk suçluluğuna ilişkin yeni yaklaşım gençleri sivil toplum 
yardımı ve toplum hizmeti sağlayıcıların aracılığı ile dönüştürmeyi 
içermektedir. Kanada’da uygulanan politika hâlâ yenilenme sürecinde-
dir. Sivil toplum ve sosyal hizmet grupları çocuk suçlulara verilen ceza-
ların daha dengeli, toplum odaklı ve topluma yeniden kazandırma 
amaçlı olması için büyük çaba harcamaktadır. 

 

                                                      
48 Ibid. 
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Introduction 

In this report, I will answer the questionnaire composed by the or-
ganizers of the academic program of the Third International Crime and 
Punishment Film Festival and will highlight the main issues (and also 
problems) of the Hungarian juvenile justice. In order to understand the 
legal framework of the focused topic; I place the report in a broader pic-
ture which contains general descriptions about the population and about 
the legal system of Hungary. 

Population and ’children’ in Hungary 

The Hungarian Central Statistical Office conducted the 15th census 
of Hungary in October 2011.2 The data concerning the population of 
Hungary are highlighted by the following sheets. 

 
 

 

                                                      
2 See more at www.ksh.hu (Hungarian Central Statistical Office – Központi Statisz-

tikai Hivatal, KSH).  
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The criminal justice system in Hungary – an overview 

In Hungary, like in most European countries, the criminal justice 
system consists of three branches: agencies (i) for law enforcement, (ii) 
for law adjudication and also (iii) for the carrying out of punishment. 
These roles are fulfilled by the police, the prosecution service, and the 
judicial and correctional agencies, respectively. 

The general investigating authority is the police. The National Tax 
and Customs Office also has investigative competences related to special 
criminal offences under Article 36 HCPC (e.g. misuse of excise duty; tax 
fraud; false marking of goods and certain other economic crimes). The 
Border Guard was the third body in Hungary charged with investigating 
special criminal offences (e.g. trafficking in human beings) in the period 
from 1997 to 2008, but following Hungary’s accession to the Schengen 
Area within the European Union, it was integrated into the structure of 
the police force that simultaneously also took over its investigative com-
petencies. 

The Public Prosecution Service has a clearly defined independent 
position among the state organs in Hungary, one which is guaranteed by 
the Fundamental Law (Constitution). The General Public Prosecutor is 
elected by the Parliament on the suggestion of the President of the Re-
public; thus, the Prosecution Service is entirely independent of the Gov-
ernment and the Minister of Interior, unlike in numerous European 
countries. The General Public Prosecutor, the chief of the prosecution 
authority, is not under anyone’s authority but has the duty to report on 
the activity of the prosecution service to the Parliament. 

When the investigating authority, i.e. the police, conducts an inves-
tigation independently, the prosecutor supervises its compliance with 
the Hungarian CCP. In so doing, the prosecutor may order an investiga-
tion, may instruct the investigating authority to perform further investi-
gative actions, may be present at investigative actions, and may examine 
or send for the documents produced during the investigation. The prose-
cutor can exercise his right to intervene in the investigation whenever he 
considers it necessary to do so. 

However, the Hungarian CCP sets forth the criminal offences the 
investigation of which falls within the exclusive competence of the pro-
secutor, including, without limitation, crimes against justice or bribery. 
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The prosecutor has exclusive investigative competency in cases where 
either the offender or the victim of the offence is a Member of Parlia-
ment, a high public dignitary elected by the Parliament, a judge, a prose-
cutor or a member of the police. 

In the criminal justice system of Hungary, there are no discrete in-
vestigative jurisdictions. The law uses the notion of investigating judge, 
but their role is not the same as that of their more familiar counterparts 
in France or in Belgium. The main competence of investigating judges is 
namely to perform the responsibilities of the court prior to the filing of 
the indictment e.g. to decide on motions concerning coercive measures 
falling within the competence of the court or decide on covert surveil-
lance. The independence of the trial jurisdiction is guaranteed by the rule 
by which the judge acting as an investigating judge in the case is ex-
cluded from subsequent court procedures. It means that the Hungarian 
concept of investigating judge is understood to be a judge of freedom. The 
fact that the judge lacks the authority to investigate independently in 
either the national or transnational context also means that the judge can 
only interact with foreign authorities via requests for mutual judicial 
assistance. 

The system of trial jurisdictions comprises the Municipal Courts, 
the County Courts, the Regional High Courts of Appeal and the Curia 
(Supreme Court). The jurisdictional system of Hungary is established 
uniformly, with no special courts for criminal trials, juvenile offenders or 
military procedures. Each criminal and civil procedure falls within the 
competence of the uniformly established court system; professional jud-
ges specialize in certain types of proceedings within the framework of 
court boards on the county level (e.g., judges of the penal board are enti-
tled to adjudicate criminal offences). The single separate court in Hun-
gary is the Administrative and Labour Court on the local level, but ap-
peals against the decisions brought by this court shall be judged by the 
uniform County Courts. 

Exceptionally and in a limited scope, a second appeal has been per-
missible since 2006 in Hungary.3 A second appeal may only be lodged if 
                                                      
3 See more Tóth, Mihály: Thoughts on the Past Two Decades of Hungarian Crimi-

nal Procedure (Remarks to Károly Bárd’s presentation). In: The Transformation of 
the Hungarian Legal Order 1985-2005 (ed. Jakab, András – Takács, Péter – Tat-
ham, Allan F.) The Netherlands: Kluwer Law International, 2007. 234.p.  
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the accused was convicted in first instance and acquitted by the appellate 
court, or inversely, the decisions of the first- and second-instance courts 
differ concerning the guilt of the defendant. If a judgment becomes final, 
irrespective of the level of the court by which it has been passed, an ap-
peal on points of law may be lodged to the Curia that is exclusively re-
sponsible for reviewing the case on this extraordinary remedy. In the 
course of a Curia review on points of law, the court does not judge the 
facts of the case but is only concerned with the lawfulness of the case. It 
is possible to lodge an appeal on points of law only if the conditions 
listed by the Hungarian Code on Criminal Procedure have been ful-
filled.4 

International legal background of juvenile justice 

The Hungarian juvenile justice system satisfies the criteria formu-
lated in the international documents on juvenile justice. These interna-
tional documents define the observance of criminal law guarantees and 
training as priority objectives in the imposition of criminal responsibility, 
and assign the vindication of criminal responsibility as well as the in-
volvement in prevention and re-socialization as a duty to the judicial 
bodies participating in juvenile criminal actions. The international 
agreements consider the custodial legal consequences as ultima ratio, 
and specify – contrary to these – the application of legal consequences 
that may substitute imprisonment, that is the so called alternative sanc-
tions and diversion from the judiciary path.5 

These documents are the following: United Nations Standard Mini-
mum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules), 
The Convention on the Rights of the Child, the United Nations Guide-
lines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guide-
lines), and the United Nations Rules for the Protection of Juveniles De-
prived of their Liberty (1990). 

These international treaties and conventions became part of the 
Hungarian legal system via domestic legislation. According to the Fun-
damental Law of Hungary, Hungary ensures that Hungarian law is in 
                                                      
4 See more Karsai, Krisztina – Szomora, Zsolt: Criminal Law. Hungary. Interna-

tional Encyclopaedia of Laws. The Netherlands: Kluwer Law International, 2010.  
5 Bogschütz, Zoltán: Concept paper about juvenile justice in Hungary. In: Juvenile 

Justice in Eastern and South Eastern Europe (ed.: Cocirta, Alexandru). 2006. 9.p. 
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conformity with international law, in order to comply with its obliga-
tions under international law. Hungary also accepts the generally recog-
nised rules of international law. Other sources of international law shall 
be incorporated into domestic law upon their promulgation by laws (Ar-
ticle Q). The Convention on the Rights of the Child is ratified by Hun-
gary and the Act LXIV of 1991 embodies the necessary national legisla-
tion by which the Convention has become part of the Hungarian legal 
system. 

The Fundamental Law of Hungary devotes Article XVI for the chil-
dren and their protection: “(1) Every child shall have the right to the pro-
tection and care necessary for his or her properphysical, intellectual and 
moral development. (2) Parents shall have the right to choose the up-
bringing to be given to their children. (3) Parents shall care for their chil-
dren for as long as they are minors. This obligation shall also include the 
child’s education. (4) Adult offspring shall care for their parents if they 
are in need of such care.” The old Constitution (in force until 31 Decem-
ber 2011) contained generally the same rights, only the Section 4 of the 
Fundamental Law defines a new obligation for the children. 

Legal background of the juvenile justice in Hungary 

The criminal justice on juveniles is based generally on the Funda-
mental Law of Hungary (with the Fourth Amendment), on the Hungar-
ian Criminal Code (Act C of 2012 – hereinafter HCC) and on the Hungar-
ian Criminal Procedure Act (Act XIX of 1998 – hereinafter HCP). The 
Hungarian Prison Act (HPA) is the Statutory Rules on Execution of Pen-
alties and preventive Measures Nr. 11 of 1979. In some aspects, the codi-
ces of civil law contain also relevant rules, so the Act XXXI of 1997 on the 
protection of children and on the guardianship administration (APC) 
and the Hungarian Civil Code (HCivC6). 

Relevant age-categories in Hungary 

The here cited legal norms lay down the age categories with legal re-
levancies for the entire legal system: 

                                                      
6 The Civil Code is the Act IV of 1952, but a new Civil Code will come into force on 

15th March 2014.  
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According to Hungarian law, minor is the person who has not tur-
ned eighteen, unless he/she is married. The marriage has a constitutive 
effect as regards adulthood in the Hungarian legal system. If the juvenile 
gets married with the permission of the parents or of the guardianship 
authority (at the age of at least 16), the law considers him/her as an adult 
from then on. However there is one exception of the mentioned constitu-
tive effect: marriage does not bring majority for offenders according to 
criminal law. The category of minor is an umbrella term because it con-
tains both the category of child and juvenile. 

Child is the person who has not turned fourteen – according to cri-
minal law. Generally, a child neither has capacity to act (civil law) nor 
responsibility for his/her criminal act (criminal law). In this regard, the 
Hungarian Criminal Code has newly introduced the criminal responsi-
bility of the child if special circumstances are given (see in the next Sub-
section). 

The minor who has turned fourteen but has not yet reached the age 
of eighteen is juvenile. The juvenile person possesses diminished capac-
ity to act (civil law) and is fully responsible for his/her criminal acts 
(criminal law). 

Young adult is the major person who has not reached the age of 
twenty four. The criminal law does not define this category by age. 

Criminal responsibility of young offenders 

Historical background 

The demand for the regulation of legal actions against juveniles first 
arose at the end of the 18th century. JUDIT HEGEDŰS summarises the de-
velopment in this regards as followed: “the draft criminal code of 1792 
came up with the idea that criminal procedure should not be initiated 
against children less than 7 years of age and it was also planned to intro-
duce differentiated punishment depending on the age. The principles of 
this draft were incorporated into the Hungarian jurisdiction with the 
introduction of the first Criminal Code (Code Csemegi) as Law No. 5 of 
1878. This act ordered the establishment of reformatories for juvenile 
delinquents, though it did not say anything about the organization, 
equipment and operation of the institutions. But it provided that no pub-
lic proceeding can be started against children less than 12 years of age. 
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The 1908 amendment to the Criminal Code kept the lower age-limit of 
criminal liability, saying those who have not reached their twelfth years 
of age at the time when the crime or offence was committed cannot be 
prosecuted or placed under criminal procedure, but the higher age-limit 
was determined at 18 years of age. These changes are probably related to 
the interest in children which began in the late 19th century. With the 
appearance of the children-study movement, besides legal aspects, psy-
chological and pedagogical aspects also appeared when dealing with 
juvenile delinquents. Until the middle of the 20th century the viewpoint 
of the criminal justice concerning juveniles was the following: between 
the ages of 12 and 18, juveniles must be treated differently from adults, 
and thus besides penal enforcement, pedagogical aspects also appeared. 
In the legal practice there was a discernible intention to ‘correct’ and to 
educate, which is one of the reasons for the appearance of reformatories 
and the increase in the number of inmates. After World War II there was 
no significant change in the judicial practice, until 1961 the age-limit was 
12 and 18 years of age, though they were continuously planning to raise 
the age-limit. This only occurred with the enactment of Law No. 5 of 
1961, in which § 20 provided that criminal procedure cannot be started 
against those who have not reached 14 years of age. Law No. 4 of 1978 
about the Criminal Code did not change the provisions of the 1961 law 
concerning age-limits and educational procedures.”7 

The current HCC maintains this situation as a general rule, but it 
creates new exceptional rule as well: the age-limit of criminal punishabil-
ity is now decreased on 12 if special circumstances are met as described 
below in Section II.B. 

Law in force 

According to § 16 Hungarian Criminal Code, the person who has 
not turned fourteen shall not be punishable for the commission of an 
offence, unless the perpetrated offence is homicide, homicide committed 
under the influence of sudden or extreme passion, causing bodily harm, 
robbery or plundering (objective criterion), and the perpetrator has tur-
ned twelve and is capable of recognizing the consequences of his/her 
                                                      
7 Hegedűs, Judit: Fiatalkorú bűnelkövetők gyermekkora és a javítóintézetben 

töltött éveik pedagógiai vizsgálata [Research on childhood and imprisonment of 
juveniles offenders]. PhD Manuscript, 2008. Theses in English. 2.p. 
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conduct (subjective criterion: “mental-moral maturity”). The examina-
tion of this capacity requires special expertise; the investigating authori-
ties shall order a special expert to investigate whether a child could be 
introduced as a person of interest/suspect in relation to the listed of-
fences. However, this new rule is in force only since 1st July 2013; there-
fore, there are no remarkable cases yet that would describe to us how 
this rule works in day-to-day practice. 

The evaluation of the mental-moral maturity itself is an innovative 
element of establishing criminal responsibility, but the decrease of the 
age limit faced with general rejection both in the academic debates and 
among practitioners. 

In May 2012 the Commissioner for Fundamental Rights8 in Hungary 
expressed his concerns over this new rule. According to his opinion this 
may result in the deprivation of the child’s liberty if she/he is found gu-
ilty.9 

                                                      
8 In accordance with the Fundamental Law of Hungary, Act CXI of 2011 on the 

Commissioner for Fundamental Rights created a unified ombudsman system. 
The offices of the special Ombudsmen (Parliamentary Commissioners for the 
Rights of National and Ethnic Minorities and for the Interests of Future Genera-
tions) were integrated into the office of the general Ombudsman. According to 
Article 30 of the Fundamental Law, the Commissioner for Fundamental Rights is 
an organ comprising a single person who shall be nominated by the President of 
the Republic and elected by Parliament to carry out activities guaranteeing the 
protection of fundamental rights. The new Act preserved the achievements in the 
field of the Ombudsman’s protection of rights, but at the same time it sought to 
provide solutions to the problems which have arisen in the course of the practice 
of Ombudsmen in the past 15 years. The Commissioner surveys and analyses the 
situation of fundamental rights in Hungary, and prepares statistics on those in-
fringements of rights in Hungary which are related to fundamental rights. There-
fore, the Commissioner submits his/her annual report to Parliament, in which 
he/she gives information on his/her fundamental rights activities and gives rec-
ommendations and proposals for regulations or any amendments. The Parlia-
ment shall debate the report during the year of its submission. As a new mandate, 
the Commissioner for Fundamental Rights may initiate the review of rules of law 
at the Constitutional Court as to their conformity with the Fundamental Law. See 
more in Report on the Activities of  the Commissioner for Fundamental Rights of 
Hungary in the Year 2012, Budapest, 2013. 22.p. 

9 Report on the Activities of the Commissioner for Fundamental Rights of Hungary 
in the Year 2012, Budapest, 2013. 64.p. 
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As HAMMARBERG pointed out in case of young offenders the society 
has to differentiate between their responsibility and their criminalisation: 
the young offenders shall take the full responsibility for their wrong-
doing but this shall not mean their parallel criminalisation.10 For young 
offenders the retribution by criminal justice is not an option. In their case 
the society shall follow other values like restoration, reintegration and 
education. It can be argued that problems of “deviant” children can be 
solved primarily not with criminal sanctions, but with the close and dia-
logue-based cooperation of child care professionals, social workers, child 
care institutions, health care professionals, schools etc. to support pre-
vention emphasizing children’s best interest and respecting their univer-
sal rights. 

Therefore the new Hungarian Criminal Code triggered disappoint-
ment in this regard because the new rule on criminal responsibility of 
children is in contradiction with international achievements and with the 
guiding principles of juvenile justice (restoration, reintegration and edu-
cation). Furthermore the criminal statistics of Hungary do not justify the 
“need” for decreasing the age limit. 

If a juvenile (or a child) perpetrates an offence, his/her criminal re-
sponsibility is full, the structure and the elements of the guilt are the 
same as in case of adult offenders. Important to note, the juvenile offend-
ers have special treatment in all other aspects of criminal justice: the 
sanctioning system, the criminal procedure carried out against them, and 
the penal execution against juveniles consider the youth (i.e. young age) 
of the offenders and the consequences of this status. At least this is so 
according to theoretic conceptions and the operation of the legal frame-
work so far. 

Law of regulatory offences 

It shall be mentioned that the law of regulatory offences (which does 
not fall in the purview of criminal law) follows another concept which 
could be evaluated as a regulation contrary to the right of children to 
care and protection, as well as to their right to liberty. The new provi-

                                                      
10 Hammarberg, Thomas: About the child friendly justice. In: Report on the Activi-

ties of the Commissioner for Fundamental Rights of Hungary in the Year 2012, 
Budapest, 2013. 15.p. 
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sions of regulatory offences lifted the earlier prohibition on the confine-
ment of juvenile offenders and even permitted that fines imposed on 
them be converted to confinement (from one day up to sixty days).11 The 
absurdity of the situation is shown by the fact that while only children 
over sixteen years may be sentenced to community service, children over 
fourteen may forthwith be sentenced to confinement. Both the practice 
and doctrine have expressed their concerns about this new provision, 
and the Commissioner for Fundamental Rights requested the Minister of 
the Interior to remedy the impropriety. He in turn informed him that the 
measure was justified, because otherwise law enforcement would lack 
the necessary means against offenders and that confinement contributed 
to the forming of the personality of young people. The Ombudsman did 
not accept this response and has initiated the review of the contested 
provisions by the Constitutional Court. 

The Constitutional Court had to examine the importance of distinc-
tions between restorative and restrictive justice in particular in the case 
of young offenders not only in connection with regulatory but also with 
criminal offences. The decision was made on 16 July 201312, but the result 
of the constitutional review is not what the experts expected. The Consti-
tutional Court decided that the confinement (the deprivation of liberty of 
minors) is in conformity with the Fundamental Law and is necessary for 
the “moral education of the youth.” The decision is obviously to be dis-
regarded. It departs from the international obligations of Hungary con-
cerning the rights of the children; therefore, the decision violates the 
Fundamental Law (Article Q Section 2) as well. The law of regulatory 
offences does not fall into the purview of criminal law, but the rights of 
the children have to be guaranteed in the entire justice regime. The regu-
latory offences are petty offences according to Hungarian law, for in-
stance theft under 170 EUR or trespass or disorderly conduct in public 

                                                      
11 In the first case in 2011, three secondary school girls as part of a dare tried to steal 

some costume jewellery, and when the security guard of the shop noticed what 
they were doing, they claimed to regret what they had done and gave back the 
jewellery. The police took the fifteen years old girls to the police station, detained 
them for a day and a half and justified their proceedings with the new regula-
tions. See more Press release: Petition of the Ombudsman to the Constitutional 
Court on the provisions concerning the confinement and detention of juvenile of-
fenders. 16. April 2012. 

12 3142/2013. (VII. 16.) ABH. 
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places (etc.) which do not require criminal law reaction. The sanctions for 
the regulatory offences are not really manifold and the procedure is also 
very simplified – in comparison to the criminal law system. This means 
also that the confinement does not have legal alternatives therefore it is 
almost mandatory. 

In summing up, it can easily happen that Hungarian authorities le-
gally deprive children from their liberty for a petty offence, which is in 
clear contradiction with Article 37 of the Convention on the Rights of the 
Children and Nr. 17 and 19 of the Beijing Rules. According to these, the 
state reaction for an offence taken shall always be in proportion not only 
to the circumstances and the gravity of the offence but also to the cir-
cumstances and the needs of the juvenile as well as to the needs of the 
society; and the deprivation of personal liberty shall not be imposed un-
less the juvenile is adjudicated of a serious act involving violence against 
another person or of persistence in committing other serious offences 
and unless there is no other appropriate response. After the decision of 
the Constitutional Court, I am convinced that the next step for the pro-
tection of the juvenile rights could be a complaint before the European 
Court of Human Rights. 

Criminal law sanctioning system against juveniles 

Introduction 

As mentioned, the special provisions of HCC concerning juvenile of-
fenders do not establish special rules for their criminal liability, there are 
only different provisions for the applicable penalties and measures. As 
the sanctions, the special provisions have primacy to the general rules. 
Therefore, the latter can be applied in the absence of special provisions 
or with their appropriate alteration. 

According to § 79 HCC the aim of a punishment is to prevent the of-
fender, or others, from committing a further offence in order to protect 
society. § 108 HCC redefines more precisely the aim of the punishment 
against juveniles: “(1) The aim of a penalty or measure applied against a 
juvenile offender is primarily that he / she should develop in the right 
direction and become a useful member of society, the education and the 
protection of the juvenile have priority. (2) A penalty shall be inflicted 
when the application of a measure does not fully suit the purpose. Only 
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a preventive measure shall be applied if the offender has not turned fo-
urteen. (3) A measure or penalty involving custody may only be applied, 
if the aim of the measure or penalty may not otherwise be achieved.” The 
cited Article provides a compulsory sequence of sanctions: the court has 
to analyse the ability/suitability of the sanction for achieving the men-
tioned aims. Penalty or deprivation of liberty may be applied only if the 
legal aim of punishment cannot be achieved in any other way. 

Important to see, that the sanctioning of the juvenile offender has its 
upper limit in the proportionality between the severity of the offence and 
the level of the guilt. Below this limit, the judge can move to the “preven-
tive” threshold (lower limit).13 This means that the imposed sanction 
shall follow the aim of the penalty between the objective proportionality 
and the preventive minimum. 

In sum, the mentioned order of application of sanctions is the fol-
lowing in case of juvenile offenders: 

                                                      
13 Nagy, Ferenc: A fiatalkorúak büntetőjoga reformjának szükségességéről. [About 

the need of reforms in juvenile criminal law] Magyar Jog 1994/5 285-293.p. 
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The hierarchy of sanctions emphasises the importance of the moral 

salvation and education of the juvenile and the intention not to separate 
the juvenile from his/her social environment except as a last resort. Only 
a proper evaluation of all circumstances in the given case can lead to the 
fulfilling of the legal requirement of suitability. Both the objective and 
subjective facts of the offence committed by the juvenile can call for a 
more severe sanction. Objective circumstances are, the serial perpetra-
tion, the cumulating of crimes, the special method of perpetration and 
the aggravating circumstances. The co-principality, the perpetration in a 
group or in a criminal organisation, the special motives of the juvenile 
offenders could be considered as subjective facts. 

It is to be noted, that HCC provides only few of special, educative 
measures for juveniles as sanctions. This gap is only partial coverable by 
several procedural possibilities of diversion (see more in IV. Juvenile 
Justice), therefore there is a need for more flexible and modern juvenile 
sanctioning system. 
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Sanctions of criminal law 

Hungarian criminal law is based on a dual system of sanctions: pen-
alties and preventive measures are laid down by Hungarian Criminal 
Code. It determines both the legal content of each penalty and measure 
and the basic conditions for their application. The special rules of execu-
tion are defined in the Hungarian Prison Act. The penalties are impris-
onment, detention, community service, fine, disqualification from profession or 
from driving motor vehicles, a ban on entering certain areas, a ban on entering 
sport events and expulsion. Secondary penalty is the exclusion from partici-
pation in public affairs. 

The preventive measures have the function of special prevention of 
crime: admonition and probation are educational measures. The compulsory 
psychiatric treatment – applicable to mentally ill offenders who cannot be 
punished due to insanity or diminished responsibility – is a remedial 
measure. There is a regulation for probationary supervision as well, which 
is applied in most cases in addition to probation. Forfeiture and confisca-
tion of property can be applied against the offender or any person who has 
gained financial means as the result of a crime or who possesses evi-
dence or dangerous objects. The aim of these measures is to identify and 
secure any property with criminal origin or to secure the objects for the 
criminal procedure or to protect the society from dangerous goods. The 
ban on access to electronic data also can be used as a preventive measure. In 
addition to the above, a special measure can be applied against child and 
juvenile offenders, namely, the special education in a reformatory institution. 

It is important to stress that in the case of child offenders the court can 
apply only – the above mentioned – preventive measures against the child. 

Educative / preventive measures without deprivation of liberty 

Admonition: In the case of admonition the authority expresses its di-
sapproval, and invites the perpetrator to restrain from the perpetration 
of a crime in the future (§ 64 HCC). Besides the court the police and the 
prosecutor are also entitled to apply this measure. 

Probation: In case of milder crimes sentencing may be postponed by 
a probation period, if it is reasonably presumed that the aim of the pun-
ishment may be achieved in this way. In certain cases sentencing for fel-
ony punishable with imprisonment not exceeding three years may be 
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postponed. The period of the probation is between one and three years (§ 
65 HCC). A juvenile probation may take place in case of any crime. The 
duration of probation may last 1-2 years; the duration has to be defined 
in years and months. The supervision is obligatory for juveniles during 
the period of probation (§ 116 HCC). It needs to be noted that in case of 
probation the court sends the accused person on probation without con-
viction (HCP Art. 214/A). 

Probationary supervision is a measure of educational-preventive func-
tion and of an accessory character; the latter means that this preventive 
measure cannot be applied independently but only in addition to im-
prisonment (penalty) or other measures. The probationary supervision 
can be applied: a) if the indictment has been suspended; b) for the dura-
tion of conditional release; c) for the duration of probation; and d) for the 
duration of the suspension of imprisonment. If the perpetrator is juvenile 
(or recidivist), the application of probationary supervision is obligatory 
in the cases mentioned above. In addition to the obligation of regularly 
contacting the probationary officer, substantial prescriptions, which we 
call behavioural rules, may also be included in this measure. 

Compensational work as criminal law sanction is an alternative of pro-
bation, the court can apply it if the committed offence is a misdemeanour 
or a felony punishable with imprisonment up to three years and the aims 
of sanctioning can be achieved with the compensational work. The work 
shall be done in civil or church institutions or in public establishments. 
The minimum work is twenty-four hours, the maximum hundred fifty 
hours. In case of non-fulfilment in a one-year timeframe, the court imposes 
penalty for the offender. If the compensational work is done, the punisha-
bility of the offender elapses. The court can apply this measure against 
juvenile if s/he has turned sixteen at the time of sentencing. 

Penalties without deprivation of liberty 

Fine: A fine is imposed on a day-unit basis. The minimum number 
of the days of fine is thirty days, the maximum is 540 days. The mini-
mum of daily units is HUF 1,000 (appr. 3,5 EUR), the maximum is HUF 
500,000 (appr. 1700 EUR). The number of days must be multiplied by the 
amount of daily units to get to the total sum of fine. A fine may be in-
flicted against a juvenile, if he has his own separate income or appropri-
ate property. In case of juvenile offender, the minimum and the maxi-
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mum of the fine penalty is different: the minimum number of the days of 
fine is fifteen days, the maximum is 250 days. The minimum of daily 
units is HUF 500 (appr. 1,7 EUR), the maximum is HUF 50,000 (appr. 170 
EUR). The inflicted shall be converted into imprisonment or into com-
munity service in case of non-recoverability (in case of adults, already 
the non-payment can be followed by conversion into imprisonment). The 
court is entitled to allow the rate-payment of the fine. 

Community service: The duration of community service is from 48 
hours up to 312 hours. This measure may be applied against juvenile 
offender, if he/she turned sixteen at the time of sentencing. 

Suspended imprisonment: It is legally possible to suspend the execu-
tion of the imprisonment not exceeding two years for a period of 1-5 
years in the sentence. 

The duration of the disqualification from a profession shall be deter-
mined from one year to ten years (fixed-term version), or imposing a 
permanent disqualification is even possible if the perpetrator is unsuit-
able for or s/he is unworthy of the profession. A person may be disquali-
fied from his/her profession if he/she has committed a criminal offence 
by the violation of the rules of a profession requiring special qualification 
or if he/she commits a criminal offence intentionally by using his/her 
profession. In case of juveniles this penalty – naturally – is not applied. 

A person may be disqualified from driving motor vehicles if he/she has 
committed the criminal offence by violating the rules of driving a vehicle 
that is subject to license, or if he/she has used a vehicle for the perpetra-
tion of criminal offences. The prohibition from driving a vehicle may also 
relate to a definite type of vehicles. The duration of the disqualification 
shall be determined from one year to ten years (fixed-term version), or 
imposing a permanent disqualification is even possible if the perpetrator 
is unsuitable for driving a motor vehicle. In Hungary, the possibility to 
get driving licence is open for persons who turned already sixteen, there-
fore this type of sanction could be imposed also for juveniles. 

The exclusion from participation in public affairs may only be imposed in 
addition to imprisonment (that has not been suspended) if the perpetrator 
has committed an intentional criminal offence and is unworthy of partici-
pating in public affairs. A juvenile offender may only be excluded from 
public affairs if he/she has been sentenced to an imprisonment over one 
year. A person prohibited from public affairs may – inter alia – not partici-
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pate in the election of the Parliament or self-governments, or in plebiscite; 
may not be an official; and may not accept any function in social organiza-
tions, public corporations or public foundations. The shortest duration of 
this penalty is one year, the longest duration may be ten years. 

Measures involving deprivation of liberty 

Compulsory psychiatric treatment: In case of violent acts against a per-
son or acts causing public danger the compulsory psychiatric treatment 
has to be ordered, if the offender is not punishable because of mental 
malfunction and it is presumed, that he/she will commit a similar act. 
The final requirement which is laid down by the law is that in the case of 
punishability imprisonment exceeding one year would have to be in-
flicted. The treatment has no time limit and has to be terminated if its 
necessity is overdue (§ 78 HCC). 

Special education in a reformatory institution: this special educational 
measure can be applied against juvenile offenders or – according to the 
new law – against children. Its duration can be 1-4 years, but it cannot be 
applied against offenders who turned twenty at the time of sentencing. 
The special education should be ordered in a sentence without finding 
the accused person guilty (CP Art. 305). The court may temporarily re-
lease the juvenile (after he has already served half of the inflicted term 
which cannot be less than a year imprisonment) if it is presumed that the 
aim of the measure may also be achieved without any further depriva-
tion of liberty. The duration of temporary release has to be equal to the 
remaining part, but at least a year. The person, who has turned twenty 
one, has to be released from the reformatory institution. 

Penalty involving deprivation of liberty 

Imprisonment is a general description of a type of penalty which may 
last for life or for a determined period. The court has the right to exclude 
parole in case of life imprisonment given certain circumstances and in 
these cases the imprisonment literally lasts until the end of the prisoner’s 
life (actual life imprisonment). Life imprisonment can only be imposed 
on offenders who have turned twenty at the time of the perpetration of a 
crime. The minimum term of imprisonment is three months while the 
maximum period is 20 years. When a cumulative sentence is given, the 
maximum possible duration can be 25 years. The Hungarian Criminal 
Code follows a framework regulation for imprisonment: the law contains 
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only the ranges of penalty for every type of crime and the court is al-
lowed, and also obliged, to decide on the individual terms of the impris-
onment within the limits of the legal framework. 

The terms of imprisonment are different in the case of juveniles: the 
minimum term is one month in case of any crime (disregarding the legal 
ranges of the penalty in general). The maximum term of imprisonment is 
influenced by two circumstances, namely, the age of the young offender 
and the gravity of the committed crime. 

 
The maximum term of imprisonment for young offenders 

(in case of a cumulative sentence) 

 between 14-16 
years of age 

between 16-18 
years of age 

crime also punishable with life impris-
onment 10 years (15 years) 15 years (20 years) 

crime punishable with imprisonment 
exceeding 10 years  10 years (15 years) 

crime punishable with imprisonment 
exceeding 5 years 

5 years (7,5 years) 
5 years (7,5 years) 

crime punishable with imprisonment 
not exceeding 5 years according to the ranges for adults 

It shall be noted that for children who shall be responsible for the 
perpetrated offence, the court can apply only educative / preventive me-
asures and not penalties (therefore the imposition of imprisonment is not 
possible). 

Imprisonment takes place in a high, medium or low level security pri-
son. The sentencing court indicates the required level of security in the 
sentence, in line with the relevant criteria of the Criminal Code. That is 
the gravity and type of offence and the length of term of imprisonment. 
There are differences in the security levels in respect of matters such as 
the isolation of prisoners from the outside world, their guarding and 
supervision, and their level of freedom of movement within the prison. 
There are only two types in use for juveniles – medium and low level 
security ones – and they are imprisoned physically separated from the 
adults (juvenile penitentiary institutions). 



Juvenile Justice in Hungary 

 

731 

Life imprisonment has become the most severe sanction in Hungarian 
criminal law due to the abolition of the death penalty. Life imprisonment 
can be regarded as an exceptional penalty as the sentencing judge always 
has the choice to impose a fixed-term imprisonment (imprisonment 
ranging from five to twenty years or from ten to twenty years depending 
on the offence) in cases where HCC provides a life sentence for the 
criminal offence. Thus, life imprisonment is not a mandatory sentence in 
Hungarian criminal law.14 It can be imposed in the case of about thirty 
criminal offences but, in judicial practise, it is imposed only for qualified 
homicide. Life imprisonment may be imposed only if the perpetrator has 
turned twenty at the time the criminal offence was committed. Life im-
prisonment can be subdivided into two types: It is at the discretion of the 
judge whether to grant or to exclude the possibility of conditional release 
a priori when imposing a life sentence. Consequently, by the possibility 
of the ‘a priori exclusion’ of conditional release, Hungarian criminal law 
has created the so-called ‘real life imprisonment’. 

Perpetrators of non-Hungarian citizenship whose presence in the 
country is not desirable shall be expelled from the territory of Hungary. 
A convict expelled must leave the country and may not return for the 
duration of the term of expulsion. The term of expulsion shall be deter-
mined by the court from one year to ten years (fixed-term version). The 
application of a permanent expulsion is also possible. For the expulsion 
of juvenile aliens, the HCC requires more severe circumstances, it is only 
possible if an imprisonment of ten years or more is imposed against the 
juvenile, and his/her staying in the country would highly endanger the 
public security and if his/her right to the family is not infringed. 

A ban on entering certain areas means that the convict may be 
banned from one or more localities or from a definite area of the coun-
try provided that his/her stay at these places endangers the public in-
terest. This penalty may also be applied independently or in addition to 

                                                      
14 However, there is an exemption in case of the so-called „three-strikes”. If an of-

fender commits violent criminal offences against a person at least three times 
(e.g., homicide, causing bodily harm, kidnapping, rape or robbery), the court has 
– at the sentencing of the last offence – increase the upper limit of the imprison-
ment as the normal consequence of the multiple recidivism. But if it would ex-
ceed twenty years, the court is obliged to ‘automatically’ impose life-
imprisonment instead of the fixed term imprisonment.  
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an imprisonment (irrespective of the duration of the imprisonment or 
whether or not it has been suspended); but its application combined 
with other kinds of penalties is not allowed. The duration of the ban 
shall be determined by the court from one to five years. A permanent 
ban is not possible. A juvenile offender living within a normal family 
environment may not be banned from the locality where he/she lives 
with his/her family. 

Juvenile delinquency – statistics and tendencies 

Main features of the delinquency in Hungary 

It is an indisputable fact that there has been a definite increase in 
crime from the late 1980s onward in Hungary. Moreover, this general 
increase appeared to happen at a rapid rate in certain years. The number 
of registered crimes in 1985 doubled by 1990 (from about 165,000 to 
340,000), and this upward trend continued until 1998 when there was a 
peak of more than 600,000 known offences. There has been a significant 
reduction since then, and the extent of criminality seems to have now 
stagnated at a high.15 

                                                      
15 The criminal statistics of Hungary is very developed: it is operated by the Inves-

tigation Authorities and the Prosecution Service without interruption since its es-
tablishment in 1964 (Unified Criminal Statistics of the Investigation Authorities 
and the Public Prosecution).  
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Nevertheless, this worsened crime situation in Hungary was at a 
medium rate in comparison with other European countries in the 1990s. 
The comparison can be made by means of criminal rates – that is, the 
number of registered offences per 100,000 inhabitants, which was 5,9 in 
1998, 4,1 in 2004, 4,2 in 2007 and 4,5 in 2011. Crimes against property 
amount to the largest proportion of, and theft and burglary make up the 
largest proportion of offences against property. The offences against the 
person as well as offences against youth, family and sexual morals each 
made up 3-4% of all registered offences. The number of intentionally 
committed homicides has been declining steadily in recent years since 
the peak in 1994 at 313 (2003: 228; 2004: 209; 2005: 164; 2006: 174; 2007: 
154; 2011: 275).16 

                                                      
16 The source of the table is: Criminality and Criminal Justice, 2003-2011. Published 

by the Office of the Prosecutor General, 2012.  
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About 40-44% of all offences were not solved; that is, the perpetra-
tors of these offences were not identified. Therefore, the trend of clear-
ance rate is approximately 50-56%. 

The number of convicted persons has been fluctuating between 
80,000 and 90,000 annually (2007: 81,305; 2011: 88,566). 

The offenders’ rate was 1,45 at its highest level in 1998; since then it 
has been decreasing (2005: 1,39; 2007: 1,2; 2011: 1,2). The committed cri-
mes categorised by the offenders are highlighted in the following table.17 

                                                      
17 The source of the table is: Criminality and Criminal Justice, 2003-2011. Published 

by the Office of the Prosecutor General, 2012. 
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Statistics on delinquency of minors 

JUDIT HEGEDŰS evaluates the delinquency of juveniles as followed: 
“Among the types of crimes committed by juveniles, crimes against pro-
perty are the dominant in every discussed period. There are some differ-
ences between the eras in what was considered to be a culpable crime. 
Political crimes are good examples: (…) after World War II there was a 
dramatic increase in the number of unauthorized crossing of the frontier 
and participation in political rebellion. The adverse effects of wars can be 
easily seen on juvenile delinquency: there was a rise not only in the usual 
war crimes, but wartime conditions had their impact on the frequency 
and severity of crimes which are common in peace. In the 1950s new 
crimes appeared besides crimes against property: vagrancy, and from 
the late 50s and the 60s unauthorized crossing of the frontier became 
more frequent. From the late 1970s not only the number of crimes in-
creased, but there were remarkable changes in the way of committing 
them: since the late 70s there has been a dynamic increase in violent 
crimes and truculence. There was also a significant rise in the ratio of 
crimes committed by groups, the members of which were often the same 
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age, but from the early 1990s there have been a growing number of juve-
niles in groups of adult criminals.” 

According to the data of 2010-2011, the proportion of juvenile of-
fenders in the juvenile population is 2-2,3%, and that of children 0,25%. 

The next chart visualises the proportions of children and juvenile of-
fenders within the minor population.18 

 

 

The most typical offences are theft, burglary, robbery and destruction 
of property. However the methods of perpetration became more and more 
aggressive and the typical method is the joint commission. The participa-
tion of girls is very small but it is also increasing. The 25% of robberies, the 
20% of burglaries and 10-14% of rapes is committed by juveniles. The pro-
portion of their participation in homicides and bodily injuries is 9%. The 
rate of juvenile crime within the aggregate crime rate is 9%. 

                                                      
18 Kerezsi, Klára – Kó, József – Gosztonyi, Géza: A fiatalkorúak büntető 

igazságszolgáltatásának hatékonysága: a fiatalkorú elítéltek utánkövetéses 
visszaesési vizsgálata. [Efficiency of juvenile justice: Research on recisivism of ju-
venile convicted.] Budapesti Szociális Forrásközpont, 2008. 
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The parents of child offenders are often unemployed (56%) and 60-
70% of them are alcoholic. 20% of the juvenile offenders is living with 
only one of the parents (divorced), 6-7% of the juvenile offenders is 
grown in a state children institution (without parents). 

Criminology of juvenile delinquency 

Research on juvenile delinquency 

HEGEDŰS describes the historical development and the state of art as 
following: “Dealing with juvenile delinquents appeared in the age of 
dualism, but that time it was mainly an action of charity: the opinion 
about them was merely a kind of pity, and the support was usually gi-
ven through an association instead of granting it directly. Among profes-
sionals it was mainly lawyers and educators who were becoming more 
and more responsive to the problem of juvenile delinquency. In the early 
1900s it could be clearly seen that the opinion about juvenile delinquents 
changed for the better among teachers and lawyers as a result of the un-
folding children-study movement. It was more and more expressly sta-
ted that ‘the deprived or criminal children and juveniles who are placed 
under legal proceedings are not similar’. In the interwar period it was 
also often asked whether a juvenile delinquent is an incorrigible criminal 
or just an invalid victim. This dilemma is shown by the terminology: in 
professional literature the terms ‘morally deficient’ and ‘socially abnor-
mal’ were used, which indicated that they considered criminality to be a 
problem of special education, while in everyday life they were treated as 
young convicts. As for the corrigibility of criminals, the idea of inde-
terminism, i.e. the impossibility to change the personality, was replaced 
by the concept of the ‘fair medium’, the changeability and pliability of 
the character. Until the mid-20th century juvenile delinquents were 
treated as morally deficient people, which implied that it was a curable 
disease, and the juvenile delinquent is a sick person, who can be treated 
and corrected in the reformatories founded from the 1880s. The ideologi-
cal changes after 1948 made their impact on the image of juvenile delin-
quents. State socialism – especially in its first period – refused to deal 
with the problems of criminality. Thus, until the late 1950s dealing with 
juvenile delinquents did not have a central role in the childcare system. It 
is clearly shown by the fact that reformatories were placed under the 
authority of the Office of Workforce Reserves. In the public opinion, in-
mates living in reformatories were seen as apprentices who had some 
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behavioural problems. Since the 1960s, but especially the 1970s the prob-
lem of handling the issue of juvenile delinquency has been more and 
more visible: the continuous increase in the number of delinquents has 
caused an alarm, and they have gained more and more attention. The 
notion of ‘antisocial personality’ has appeared, and looking into its char-
acteristics we can see that the attitude towards juvenile delinquents was 
of a normative kind. When describing them the focus was on their devia-
tion from the ‘norm’, from the ‘average’, thus a very negative image has 
developed about juveniles who have committed a crime. Since the 1980s, 
besides psychology, sociology has also started to deal with the problem. 
It is shown by the mainstream research concentrating on the deficiencies 
of social integration, which describes the juvenile as an important person 
for the society: it is the interest of the society to integrate him or her, and 
it is the deficient socialization process which leads to a criminal career. 
The current image of the juvenile delinquent is also associated with it, 
being an ambivalent image of innocence and guiltiness. They can be con-
sidered to be innocent because it is their immediate and wider environ-
ment that predestines them to criminalization, but they cannot be ex-
empted from the consequences of the crime they have committed.”19 

As described, the juvenile delinquency as social problem could not 
have been acknowledged in the time of the socialism, therefore the em-
piric criminological research was underdeveloped on macro-level. Ac-
croding to ANDRÁS SZABÓ the child protection system has the fundamen-
tal duty on controlling the environment of the child and to try the pre-
ventively correct the disadvantageous factors of the direct environment 
(family, school). Meanwhile criminal justice has to correct subsequently. 
Therefore the two system shall be operated parallel. 20 Juvenile delin-
quency is born in a “failed educative situation” as JÓZSEF VÍGH stated in 
1964, because this situation establishes behaviour errors which prevent 
social adaptation. Therefore the criminal justice has the duty to correct 
these errors and enable the adaption.21 

                                                      
19 Hegedűs op. cit. 3.p.; To the topic see more at Rosta, Andrea: A fiatalkori bűnözés 

etiológiája a kriminológiai elméletek tükrében. [Aetiology of juvenile delinquency 
according to the theory of criminology]. Család, Gyermek, Ifjúság 2005/1 7-23.p. 

20 Szabó, András: Fiatalkorúak és büntetőjog [Juveniles and Criminal Law]. KJK, 
1961.  

21 Vígh, József: Fiatalkori bűnözés és társadalom [Juvenile Deliquency and the Soci-
ety]. KJK, 1964. 173.p. 
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The system change and the end of the ideological science brought 
the possibility to research the juvenile delinquency not theoretically but 
also on macro-level, KATALIN GÖNCZÖL proved the “criminogenic” fac-
tors of macro-structural of the society22, and KLÁRA KEREZSI pointed out 
that the juvenile offenders recruit significantly in the marginal social 
groups which are characterised with poorness, unemployment (and lack 
of knowledge) and family disasters.23 

KEREZSI and KÓ stated that the Hungarian criminology focuses nei-
ther the first period of the “criminogenic” careers nor the dimensions of 
the recidivism and career-delinquency, the researchers satisfy them-
selves rather only with the analysis of the criminal statistics. Meanwhile, 
many new methods have been established in the modern criminology 
like self-reporting and longitudinal researches. These analyses are very 
important also in understanding the leaving of the criminal career.24 The 
lack of such researches handicaps criminal policy and generally the cri-
me prevention and generates often uncertainty and obscurity. 

Reasons of juvenile delinquency 

The causes of becoming a perpetrator are generally the same like in 
other European countries. The improper family background, the bad 
school achievement, the detrimental situation or the poor social envi-
ronment can be found among the risk factors. Between 2004 and 2006 a 
group of experts (with the leading of ÁGNES SOLT) examined the way of 
living of marginalized juveniles with detrimental circumstances. The 
research gathered the risk factors, from which a minimum two character-
ized each examined juvenile. These factors have been the following: par-
ents with alcohol-problem, brutal domestic violence, direct abuse, paren-
tal total neglect of the child), deep poverty, adult with criminal career in 
the family and the unexpected death of one of the parents or the person, 
who supported the juvenile. Beyond these the experts found other char-
acteristics, such as the continuous changing environment in result of the 

                                                      
22 Gönczöl, Katalin: Bűnös szegények [Guilty Poors]. KJK, 1991.  
23 See more in Kerezsi, Klára: A fiatalkori bűnözés kezelése és megelőzésének lehe-

tőségei [The treatment of juvenile deliquency and the possibilities of its preven-
tion]. Belügyi Szemle, 1997/10 7-13.p. 

24 Kerezsi, Klára – Kó, József: Normasértés vagy jogkövetés: fiatalkorú fiúk krimi-
nológiai vizsgálata. [Research on juvenile boys.] OKRI, ELTE, 2013. 64.p. 
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regular moving (house), bad schools25 and the endangering deviant age 
group (e.g.: gangs) in the direct environment of each juvenile.26 

Juveniles whose inevitable need for the proper development was ne-
ither materially nor emotionally satisfied rather follow deviant paths 
connected to material goods but juveniles who grew up in a financially 
stable family but their emotional needs were not fulfilled (e.g. the par-
ents were neutral and not emotional) tend to follow deviant paths rele-
vant to aggressive behaviour. 27 

Juvenile justice 

The Hungarian (juvenile) justice has developed democratically in 
the last 23 years and the most radical changes – based on the rule of law 
and the human rights requirements – were introduced in the early ‘90s. 
In the juvenile justice, the internationally accepted principles and man-
datory requirements are followed: the role of juvenile justice as a means 
to assist the child in the re-socialisation process; the importance of indi-
vidualising interventions so as to better assist the child’s (re)integration 
into society; the infliction of custodial sentences on juveniles only as a 
last resort so as to avoid labelling and its application for the shortest pe-
riod possible; and the need for juveniles to be separated from adults dur-
ing the period of imprisonment.28 The legal system is in this regard “Eu-
rope-shaped” and democratic and the institutions of the state power 
function legal and properly. However, the real life sometimes – like in 
other democratic countries – brings such difficulties and problems to the 
surface, which shall be solved by the law or by good practices. 

                                                      
25 Kerezsi op. cit. 10-13.p. 
26 Solt, Ágnes: Peremen billegő fiatalok. Veszélyeztető és kriminalizáló tényezők 

gyermek- és ifjúkorban. [Endangering and criminalising factors for children and 
juveniles]. Phd manuscript. 2012. www.okri.hu; Interview with Csemáné Váradi, 
Erika by International Juvenile Justice Observatory, 2008. www.oijj.org 

27 Solt op. cit. 225-228.p. 
28 See more in: Patrignani, Angela – Villé, Renaud (eds.) Rromani youths: The 

pathways of juvenile justice. UNICRI publication series No 59. Rome, 1998.; Her-
czog, Mária – Irk, Ferenc: Comparative Juvenile Justice: An overivew of Hungary. 
In: Juvenile justice systems: international perspectives (ed.: Winterdyk, John). Ca-
nadian Scholars' Press, 1997. 303-330.p. 
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Basics of Hungarian criminal procedure 

Both Hungarian legal theory and the Code of Criminal Procedure 
(HCP) divide the penal procedure into two parts: the investigation in the 
pre-trial stage and the court procedure. It is important to emphasize that, 
unlike other criminal procedural systems; the Hungarian criminal pro-
cedure does not differentiate between preliminary inquiry and prosecu-
tion. The legal terminology is based on the term ‘investigation’; prosecu-
tion as a separate term is not known, since the activity of the public pro-
secutor is substantially not separated from that of the investigating au-
thorities in the course of the investigation. The questions of filing the 
indictment or terminating the procedure by the public prosecutor can be 
regarded as the closing phase of the investigation. Another aspect to be 
stressed is that the legal institution of judicial inquiry does not exist in 
Hungarian criminal procedural law. Consequently, the investigation 
(preparatory inquiry) is a unified stage of the criminal procedure with-
out any substantive sub-divisions, and it includes the functions of the 
public prosecutor until the indictment has been filed. 

The recent Hungarian justice does not use juries, in the narrow sen-
se. But, all court councils at all court levels are composed of judges and 
of non-professional judges (lay-judges). The lay-judges are nominated by 
different non-political entities and are elected by the body of the local 
representatives. The professional judge and the lay-judge have the same 
rights and obligations in the process of judging. 

Judicial proceedings in nature are generally investigative rather than 
adversarial. The Hungarian criminal procedure accepts the principle of 
procedural legality (with several exceptions based on the principle of 
opportunity) that is that every case has to be passed with an indictment. 
It can be excluded only by the obstacles of punishability or in cases whe-
re the suspect cannot be identified and no result may be expected from 
the continued identification procedure. 

It should be highlighted here that the pronouncing the accused per-
son guilty/not guilty is not a separate stage in the Hungarian criminal 
law – according to the continental traditions –, both the decision on the 
criminal responsibility and the imposing of a sanction occur in one pro-
ceeding. That is why it is without doubt that every member of the pro-
ceeding council takes part both in the conviction and in the sentencing. 
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Specialities of the criminal procedure in case of juvenile (child) 
offenders 

Juvenile justice is part of ordinary criminal justice; the different rules 
are laid down in a separate chapter of the Code of Criminal Procedure 
(Act Nr. XIX of 1998) which needs to be applied if the juvenile offender 
has turned eighteen before or during the criminal procedure. The Code 
of Criminal Procedure contains the rule on the educative aim of criminal 
procedure against juveniles: criminal procedures against a juvenile shall 
be conducted in a manner taking into account the specificities of the ju-
venile defendant that flow from the defendant’s age and in a manner so 
as it shall serve and promote the respect of laws by those juvenile. This 
educative goal requires special expertise of the young life-style, of the 
main subcultures (etc.): the expertise can be properly provided in form of 
separate courts. 

Until 2011 only the appointed council, the so-called “court of juve-
niles” was entitled to try a case of a juvenile offender. The “court of ju-
veniles” of first instance was composed of one professional judge and 
two lay judges, one of whom ordinarily had to be a teacher. The “court 
of juveniles” of second instance was made up by three professional 
judges. The “council of juveniles” was the competent body over accused 
adults too, if their case was in connection with a case of a juvenile. In 
2011, due to the aim of the acceleration of criminal procedures, this rela-
tive separation of the “juvenile courts” was abolished, and after 1 Sep-
tember of that year, every municipal court is entitled to proceed in cases 
of juveniles. [It is noteworthy that in Hungary the separate juvenile ju-
risdiction existed – in an uninterrupted fashion – since 1913. At that time 
this establishment was a very progressive and liberal achievement in the 
pre-world-war period.] 

Today, the practice shows that the presidents of the municipal co-
urts tend – if it is possible – to appoint the same judges in cases of juve-
niles who were (previously) members of the “juvenile courts”. However, 
that does not diminish the responsibility of the government for the aboli-
tion and for the clear step backward. Moreover, the procedures against 
juveniles became not shorter but longer (half of the procedures ends wit-
hin six months as an average). 

In every municipal jurisdiction, one or more public prosecutor is 
specialised on cases of juvenile offenders, they represent the indictment 
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before the court, but this is not made mandatory by the law, it is only a 
good practice. 

The criminal procedure against a juvenile differs in many aspects 
from the “normal” criminal procedure. The main specialities are sum-
marised as below: 

- The police stations have to establish special hearing rooms (not 
interrogation rooms!) for children. 

- One of the members of the council (in the first instance) shall be a 
teacher. 

- The delivery of the judgement in any case of adults should take 
place publicly. Although the publicity can be excluded by the court if the 
accused person is juvenile. 

- Defendants are entitled to have legal counsel during all phases of 
criminal proceedings and are presumed innocent until proven guilty. 
Juvenile offenders must be represented by a defence attorney who is ei-
ther empowered by the offender or appointed by the competent author-
ity. 

- In the case of juvenile accused special evidence must be taken in-
to account by the proceeding authorities on the basis of the “special” 
personal status of the accused. These are as follows: the environmental 
case study made by the guardianship authority, the hearing of the 
guardian as witness (about the facts of juvenile’s character, of his/her 
mental development and of his/her life-conditions), an official document 
proving the age of the juvenile and a personality report given by the 
school or employer. Polygraph cannot be used as evidence against juve-
nile offenders. 

- The HCC contains a rule, which prescribes that judges shall use 
clear expressions and shall unambiguously formulate their words and 
orders if young persons are concerned in the procedure (either as victims 
or offenders). 

Deferral of indictment 

There is a special legal procedure in the framework of criminal jus-
tice against young offenders which has to be presented here. This is the 
opportunity for deferral of indictment. This opportunity has been intro-
duced into juvenile justice first in 1995, but since 1999 it can be applied in 
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the case of adults as well. The indictment can be deferred for offences 
punishable with imprisonment not exceeding five years in the interest of 
the correct development of the young offender. For adults it can be ap-
plied for offences punishable with imprisonment not exceeding three 
years. The duration of the deferral is 1-2 years in any case. 

The criteria the public prosecutor shall take into consideration are 
the following: remarkable mitigating circumstances; presumable good 
changes in the behaviour of the suspected/accuser; the aim of the juve-
nile justice (in the interest of the right for development of juvenile). This 
institution gives the possibility of diversion of the case, when the crime is 
minor or not so serious. There are two compulsory cases of this form of 
diversion: the prosecutor postpones the indictment for one year, if the 
proceeding was suspended in the case of drug addiction, and the drug 
abuser provides medical proof of his/her participation in the special tre-
atment or training. If the training is successful, the procedure will be 
terminated. The prosecutor can order rules of conduct for the period of 
the postponement. Some form of these have a strong restorative charac-
ter. 

 
Year Number of deferrals Number of successful cases 

2003 904 1102 

2004 1930 1058 

2005 2182 1356 

2006 1791 1701 

2007 1379 1524 

2008 1580 1080 

2009 1703 1228 

2010 2098 1248 

2011 2044 1420 
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Mediation 

In 2006, another form of diversion was introduced; this was media-
tion in criminal cases. The mediation procedure aims at being conducive 
to the compensation of the consequences of the criminal offence and to 
the perpetrator’s lawful behaviour in the future. In the course of media-
tion, the persons concerned have to aim at reaching an agreement be-
tween the suspect and the victim; this agreement serves as the basis for 
the active repentance of the suspect. 

The procedural prerequisites of mediation are as follows: 

– the conditions of active repentance29 are fulfilled; 

– the suspect has confessed the commission of the criminal offence 
prior to the filing of the indictment and has declared to be ready and able 
to compensate the victim in such a way for the damages or other harmful 
consequences caused by the criminal offence that the victim will feel 
satisfied by that compensation; and 

– both the suspect and the victim have consented to the mediation 
procedure. 

In case of a relevant criminal offence punishable with imprisonment 
not exceeding three years, in case of juveniles not exceeding five years, 
the court procedure can be dispensed with in consideration of the char-
                                                      
29 The active repentance of the perpetrator means that, in case of criminal offences 

listed, it is positively appreciated if the offender tries to symbolically or factually 
recompense the harm and damage caused.  
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acter of the offence, the mode of perpetration and the person of the sus-
pect; or in case of a relevant criminal offence punishable with imprison-
ment not exceeding five years, there is a reasonable ground to believe 
that the court will take the active repentance into account while impos-
ing the penalty. 

If the requirements written above are met, the public prosecutor 
shall suspend the investigation for six months at most and institute a 
mediation procedure. The mediation procedure can be instituted only 
once during the criminal procedure and is conducted by the probation 
officer or an attorney. Should the mediation be unsuccessful, the proce-
dure shall be continued, which usually means that the public prosecutor 
files the indictment. In this case, it is an important guarantee both for the 
suspect and the victim that their statements in connection with the me-
diation procedure may not be used as means of evidence during the trial 
and that the failure of mediation may not be considered as a circum-
stance to the detriment of the defendant. 30 

If the mediation procedure is successful, the investigation shall be 
terminated and the punishability of the offender ceases. 

 
Year Number of opened mediation procedures Unsuccessful mediation 

(indictment) 

2007 1559 169 

2008 2354 442 

2009 2609 481 

2010 3103 483 

2011 4382 624 

 

The rate of mediation procedures with juvenile offenders among the 
total number of mediations is only about 10-15%, 

Probation Service 

According to Act XIV of 2003, probation for juvenile and adult of-
fenders has been implemented in an integrated way by the unified Pro-

                                                      
30 See more in Karsai – Szomora op. cit. 216, 406. 
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bation Service since 1 July, 2003, preserving the practice related to the 
age peculiarities of the offenders, and promoting the realization of the 
special professional requirements. This appears in the organizational 
structure in such a way that the departments of juvenile and adult of-
fenders operate separately within the county (capital) offices of the Min-
istry of Justice Probation and Legal Aid Services. The probation service 
has 5 main case groups (products): social inquiry report, pre-sentence 
report, implementation of probation supervision, community service and 
after-care. The probation officers for juvenile offenders carry out the 
probationary supervision for juveniles. 

Project on Children’s Rights – Child-Friendly Justice 

There is still no special ombudsman for children’s rights in Hun-
gary; but the Commissioner for Fundamental Rights fulfilled this role effec-
tively launching a special, proactive working method with annual chil-
dren’s rights projects. The new law gives even higher priority to the pro-
tection of children’s rights and provides that in the course of his activi-
ties the Commissioner for Fundamental Rights shall pay special attention 
– among others – to the protection of the rights of children. 

According to statistical data on Hungary 2012 

• more than 200 000 children were registered as “at risk” 

• more than 10 000 children were in the criminal justice system 

• about 6000 children/year become victim of a violent crime 

• 30 children/year die as a victim of physical abuse. 

Within the framework of the Children’s Rights Project the Commis-
sioner defines a special area of interest every year. In 2012 he launched a 
Project on Child-Friendly Justice with special focus on child victims, me-
diation, juvenile justice and youth crime prevention. In 2012 Commis-
sioner MÁTÉ SZABÓ initiated ex officio, comprehensive inquiries into the 
following topics concerning child-friendly justice: 

1. system of child victim support 

2. how does Hungary fulfil its international legal obligations con-
cerning child-friendly justice in general (also the conditions in juvenile 
detention facilities) 
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3. mediation and other forms of restorative justice, use of alternative 
sanctions 

4. youth crime prevention, possibilities of reintegration 

5. general evaluation of youth justice system (criminal, civil and 
administrative procedures) from the aspect of children’s rights. 

The basis of the Commissioner’s investigations was the Council of 
Europe’s Guidelines on child -friendly justice adopted in 2010 and the 
Council of Europe’s Strategy on the rights of the child “Building a Euro-
pe for and with children” 2012–2015. The Guidelines on child-friendly 
justice aim to enhance children’s access to and adequate treatment in 
justice. In the current strategy the program focuses on the following 
main objectives: promoting child-friendly services and systems; eliminat-
ing all forms of violence against children; guaranteeing the rights of 
children in vulnerable situation and promoting child participation.31 

Imposed sanction against juveniles 

The proportion of imprisonment has decreased and the application 
of the suspended imprisonment has been rising. A fine is only occasion-
ally imposed on juvenile offenders. The independent application of edu-
cative / security measures is diminishing. In the latter group, the proba-
tion has the highest rate. According to the statistics, special education 
has only a very small percentage. The data of the following table are 
visualised as below. 

                                                      
31 Report on the Activities of the Commissioner for Fundamental Rights of Hungary 

in the Year 2012, Budapest, 2013.64-66.p. 
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out of which 

out of 
which out of which 

Imprison-
ment 

Suspended 

Fine  

(Secondary) 
Penalty or 
preventive 
measure Probation 

Special educa-
tion in a 
reformatory 
institution 

Year 

Total 
number 
of 
con-
victed 
juveniles 

 %  %  %  %  %  % 

1997 7230 2101 29,0 1504 71,6 502 6,35 5164 71,4 4451 86,2 178 3,45 

1998 7845 2271 28,9 1676 73,8 563 6,79 5274 67,2 4509 85,5 249 4,72 

1999 8805 2753 31,3 2042 74,2 802 8,42 5584 63,4 4838 86,6 197 3,53 

2000 7877 2491 31,6 1093 76,4 752 8,8 5049 64,0 4436 87,8 239 4,73 

2003 7334 2038 27,8 1513 74,2 421 5,7 4676 63,8 3980 85,1 238 5,0 

2004 6935 1762 25,4 1379 78,3 434 6,3 4531 65,3 3947 81,7 201 4,4 

2005 6880 1820 26,5 1425 78,3 434 6,3 4385 63,7 3773 86,0 189 4,3 

2006 7174 1891 26,4 1524 80,6 368 5,1 4673 65,1 4078 87,3 199 4,3 

2007 6213 1691 27,2 1302 77,0 339 5,5 3944 63,5 3459 87,7 191 4,8 

2008 6283 1610 25,6 1183 73,5 359 5,7 4029 64,1 3515 87,1 229 5,7 

2009 6309 1762 27,9 1330 75,5 271 4,3 3933 62,3 3403 86,5 229 5,8 

2010 6007 1790 29,8 1385 77,4 196 3,3 3560 59,3 3136 88,0 182 5,1 

2011 6312 1867 29,6 1465 78,5 113 1,6 3755 59,5 3321 88,4 210 5,6 
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The court determines the penalty freely within the framework de-
fined by the law in general. In case of juvenile offenders, the court is sen-
tencing within the special, reduced range of penalty (imprisonment).The 
penalty has to be inflicted in such a way that it should be commensurate 
with the danger of the crime and of the offender on the society. Further-
more, the degree of criminal responsibility and other aggravating and 
mitigating circumstances have to be considered. In case of juvenile of-
fenders this rule is completed by the above mentioned additional rules 
on the taking of into account the aim of the punishment. The HCC allows 
imposing a more lenient penalty than it is originally provided by the 
law, if even its minimum term is too severe. 
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Characteristics of the imposition of sanction against juveniles: 

- if the case cannot be decided in a short period, the juvenile be-
came elder during the criminal procedure and cannot be subject of the 
reformatory education as a measure, no alternative of the imprisonment 
stays in case of serious offences. 

- the proportion of imprisonment has decreased and the applica-
tion of suspended imprisonment is on the rise. A fine is only occasionally 
imposed on juvenile offenders. The independent application of educative 
/ security measures is diminishing. In the latter group, probation has the 
highest rate. According to the statistics, special education has only a very 
small percentage. 

- if the committed offence is a serious one or the other indicators 
are fulfilled the juvenile is in pre-trial detention. The law gives the possi-
bility to execute the pre-trial detention in a reformatory institution but 
only 20% of the detained offenders get such a place (one of the reasons: 
geographical situation). 

- the public prosecutor requests imprisonment without parole in 
case of serious violence offences but in other offences (against the prop-
erty) its request contains the parole or the suspension of the execution. 

- the judges compare the gravity of the offences in an objective 
way in the course of the individualisation and imposition of the propor-
tional sanction, this means that if a judge deals both with offences of 
adults and juveniles s/he cannot and may not often differentiate based 
on the person of the offenders. Meanwhile the main guiding principle of 
juvenile justice is the positive discrimination. Therefore – it can be ex-
pected – the abolition of the “juvenile courts” will generate more severe 
imposition praxis for juveniles. 

The next chart visualises the volume of the cases and offenders in 
the framework of the criminal justice. The chart shows a hypothetic con-
text between the selected data; the visualisation is not sensible for the 
time factor. For example: if in 2011 the data show more than 450 thou-
sand registered offences and 88 thousand perpetrators, this does not 
mean that those perpetrators have committed the mentioned offences, 
because some of them is investigated for offences committed in 2010 or 
2009 (etc.). Or if 402 juveniles have to go to the prison, this does not 
mean that every of their offences belong to the 450 thousand of 2011. 
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Shortly the time factor is neutralized in this chart in order to highlight 
only the proportions between the selected factors. 

 

Conclusions 

- The sanctioning practice shows that there are not enough alterna-
tive sanction for juveniles, the judge cannot individualise precisely. The 
imprisonment and also the reformatory education can be only excep-
tionally because of their nature of depriving liberty. But other penalties 
like fine or community work require special circumstances (age or salary 
or own property) whose lack blocks the application of the mentioned 
sanctions. The annual rate of imposing those two sanctions against juve-
niles is between 7 and 9%, this shows the disfunctionality of them. 32 For 

                                                      
32 Fülöp, Ágnes – Nagy, Emese: A fiatalkori bűnözés ügyészségi jogalkalmazói 

tapasztalatai c. kutatás zárójelentése. [Research on the praxis of the public prose-
cutors regarding the juvenile delinquency. Final report.] OKRI, 2004. 15.p. 



Juvenile Justice in Hungary 

 

753 

the judges, only the probation or the suspended imprisonment remains. 
Not a real choice to individualise. The good news is that both sanctions 
must be applied with the probationary supervision in case of juveniles. 
This means that the probationary officers have the real possibility to in-
fluence the juveniles during the period of supervision. Nevertheless, this 
possibility is not always used well and effectively, because in many cases 
(around 55%33) the work with the probationary officers (during the pro-
bation or suspension) was not dissuasive to continue the criminal behav-
iours. 

- The criminal procedures are generally long, only the half of the 
procedure against juveniles ends within six months; the others are con-
ducting over year (or more). 

- The de facto non-separation of the juvenile justice causes dam-
ages the idea of special treatment based of the special circumstances of 
the juvenile and infringes the international requirements. The propor-
tionality of sanction and the special treatment of the juveniles could be 
endangered if every judge is entitled to decide also in juvenile cases. 
Only the special expertise can prevent disproportional jurisdiction which 
is shall be focused in a separate institutional system. 

Penal execution in Hungary 

Basics of Hungarian penal execution 

The main source of enforcement of criminal sanctions in a narrow 
sense is the Law Decree 11 of 1979 (Law Decree on the execution of pen-
alties and criminal measures), which is regarded as the Code of Penal 
Execution in Hungary. The scope of this Code covers the execution of 
each penalty and preventive measure determined by the HCC. 

The prison system falls within the competence of the Ministry of 
Justice and Police and is governed by the National Headquarters of Pe-
nal Execution. The independent supervision of this military hierarchical 
organization’s legal functioning falls within the competence of the Public 
Prosecution Service. 

There are thirty-two penitentiaries in Hungary, eighteen of which 
qualify as national institutes – that is, they take up prison inmates from 

                                                      
33 In 2004. Fülöp – Nagy op.cit. 15.p. 
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the whole country. The remaining fourteen prisons function on the co-
unty level. These institutions are also responsible for the execution of 
pre-trial detention. The penitentiaries are classified into three categories: 
high-, medium- or low-security prison. 

The prison levels differ in many aspects concerning the everyday li-
fe of the prisoners as follows: 

– the separation of the prisoner from the outside world; 

– the guarding, supervision and control of the prisoner; 

– the prisoner’s possibilities for movement inside the penitentiary; 

– the prisoner’s daily routine; 

– the proportion of the working prisoner’s wage the prisoner can 
dedicate to his/her individual needs; 

– the rewarding or punishing of the prisoner; 

– the prisoner’s possibility to participate in convicts’ self-motivated 
organizations. 

The number of all prison inmates (that is, detainees on remand, per-
sons sentenced to imprisonment, persons under compulsory psychiatric 
treatment and persons under confinement as an administrative sanction) 
has decreased since the early 2000s (2002: 17,838; 2007: 14,331). The utili-
zation ratio of domestic penal institutions between 2007 and 17 Decem-
ber 2012: 

2007 – capacity: 11,252; actual number of detainees: 14,353; utiliza-
tion ratio: 128% 

2008 – capacity: 12,556; actual number: 14,743; utilization ratio: 117% 

2009 – capacity: 12,042; actual number: 15,432; utilization ratio: 128% 

2010 – capacity: 12,335; actual number: 16,328; utilization ratio: 132% 

2011 – capacity: 12,604; actual number: 17,210; utilization ratio: 137% 
and 

2012 – capacity: 12,609; actual number: 17,524; utilization ratio: 
139%. 

Among the prisoners, the following picture shows the proportions 
of the relevant sanctions.34 
                                                      
34 Yearbook of the Hungarian Prison Service, 2012. Budapest. 104.p. 
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Penal execution against juveniles 

In Hungary, the need for special treatment of juvenile offenders ap-
peared already in the 19th century: the first Hungarian codified criminal 
law, the Act V of 1878 contained the education in a reformatory institu-
tion as a sanction of criminal law. In the practice, the new methods of 
penal execution in case of juveniles came into force fully in 1908, but the 
reform movements based on the mentioned Act influence both justice 
and legal (criminological) research. 

Juveniles under the age of 18 years are not detained in a prison for 
adults, but in an establishment specially designed for the purpose. 

As already described, two forms of sanctions involving deprivation 
of liberty can be applied against juveniles in Hungary: the imprisonment 
and the reformatory education. The execution of both sanctions follows 
the international guidelines of guarantees and offers the proper protec-
tion of the interests of young, “fallen” members of the society but the 
results on effectiveness and properness of the two sanctions are rather 
different. 
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The court of the penal execution is different from the sentencing court; 
it is an independent judicial authority. Its function is to refine the further 
legal framework of the imposed sanction and to alter or to revise it, if it 
is necessary. The penal execution prosecutor’s role is to protect the legal-
ity in the system of the penal execution: he/she controls the proceedings 
and activities of the entitled state bodies (can check the records and has 
an independent right to initiate investigation on the suspect of any vio-
lence of the legality etc.) and takes part in the proceedings of the penal 
execution court. 

The penal execution court has the duty to modify the original sen-
tence if it is required by the conditions laid down in the sentence itself. 
This modification can affect only some of the details of the sanction, if 
special condition has been already rising during the execution. In this 
way, the final decision of the sentencing court can be modified only by 
another court decision, which provides judicial guaranty. 

The social control of the execution of the sanction is underdeveloped 
in Hungary. This topic has only turned up after the system change in the 
Hungarian literature, but the necessary legal framework of the commu-
nication between the penal institutions and the civil sphere has not been 
laid down yet. 

The Commissioner for Fundamental Rights pays particular attention to 
the human dignity and the rights to life and humane treatment of those 
limited in their freedom (persons in custody, convicted, detained under 
alien policing). The rule of law and the democratic principles of law re-
quire that the implementation of the loss of freedom should be humane, 
educational and leading back to society, in other words, the convict 
should be given the chance of rehabilitation. Also the imprisoned per-
sons can appeal to the Commissioner about their individual cases as 
well. His/her initiatives and recommendations are legally not binding, 
but they can influence certain situations because of their publicity. 

As already described, two forms of sanctions involving deprivation 
of liberty can be applied against juveniles in Hungary: the imprisonment 
and the reformatory education. The execution of both sanctions follows 
the international guidelines of guarantees and offer the proper protection 
of the interests of young ‘fallen’ members of the society but the results on 
effectiveness and properness of the two sanctions are rather different. 



Juvenile Justice in Hungary 

 

757 

Institutions in Hungary 

In Hungary, there are four separate and special institutions, only at 
medium- and low-security level, which are established for juvenile of-
fenders (located in Tököl, Kecskemét, Pécs and Szirmabesenyő). The gen-
eral rules of the security regimes are to apply for the juvenile institutions 
as well but the special needs of the juvenile prisoners and the special aims 
of the penal execution against juveniles shall be taken into consideration. 
Another four closed establishment are places for the execution of the re-
formatory education, and a fifth one is constructed (until 2015). 

Reformatory institutions are in Rákospalota (girls; pre-trial deten-
tion and reformatory education, 78 places), in Budapest (boys; pre-trial 
detention, 100 places), in Aszód (boys; reformatory education, 312 pla-
ces), and in Debrecen (boys, pre-trial detention and reformatory educa-
tion, 80 places). The new reformatory is under construction in Nagyka-
nizsa (boys, 108 places). 

The reformatory in Aszód was in 1884 established and continuously 
functions as such also today. 

Tasks and methods 

One of the main tasks of the penal execution against juveniles is to re-
place the lacking primary school degree and the education for a craftsman. 
The possibility shall be offered for the juvenile inmate that during the execu-
tion s/he could learn in secondary school if s/he likes. Other important task 
is to establish the possibility to work and to earn money. 

The penal execution against juveniles follows an individual education 
plan, which is composed according to the pedagogical and psychological 
expert’ opinions made at the first day of the execution. If the need is given, 
a separate psychological plan is also outlined. During the execution the 
girls shall be separated from the boys, and among them further groups can 
be established based on their age or other pedagogical aspects. 

Reformatory institutions for juvenile offenders 

The above mentioned goals and methods of penal execution are va-
lid for the reformatory as well, and according to the today situation, they 
are implemented only in the reformatories. The reformatory as a state 
institution is supervised not by the Prison Service Headquarter – as all 
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other penitentiary institutions – but by the Ministry of Human Resources 
and belongs to the “children protection system” (see more in Section 
VII.). The legal and the pedagogic structure of the reformatory has been 
formed by the educators' and the educated youths' cooperation at all 
times.35 Nowadays this interaction has an essential significance as well. 
The cooperation in this closed mutual system is characterized by a kind 
of pressure which is based on the essence of the reformatory, the contra-
diction between the educational and penal function of the institution. 
Despite the continuous improvements the practice is still determined by 
this two-faced system. This Janus-faced legal institution contains several 
criminal characters, at the same time it uses pedagogic-psychological 
means to ensure the youth' individual education in a therapeutic way as 
well as it fulfils social work. 

The pedagogic aim of the reformatory education is to ensure the op-
timal and motivational level for the inmates furthermore to accomplish 
personality developments with the help of the individual and realistic 
pedagogic programme. 

Changing the judicial practice 

HEGEDŰS describes the trends concerning the imposition of the in-
mates: “as a consequence of the changing judicial practice, the number of 
inmates is decreasing, and the characteristics of the inmates and their 
crimes have also changed. The changes in childhood in general can also 
be observed about the inmates too. While earlier (until the late 70s) there 
were hardly any juveniles who had been convicted of violent crimes, 
today almost three quarters of them come to court because of seriously 
aggressive crimes: besides robbery committed in groups there is an in-
crease in the number of serious sexual crimes and crimes causing bodily 
harm, and we can even meet juveniles who had been convicted of crimes 
against life. The inmates are more and more aggressive, not only ver-
bally, but often physically too.”36 This tendency requires more attention 
and more special measures but today there is no probability for changing 
the prison policy because of lack of financial means and of political will. 

                                                      
35 Meanwhile in a reformatory the educator deals with maximum 10 inmates, in the 

juvenile prison with 50-100 of them. 
36 Hegedűs op.cit. 7.p. 
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Despite the success of the reformatory education the number of per-
sons against them the reformatory education as penal sanction was ap-
plied, has been reduced in the last 15 years. Besides the general decrease 
of the juvenile population the main reason shall be mentioned for this 
development: the introduction of the deferral of indictment has impor-
tant consequences also in this regard37 because this type of procedure 
“diverse” the juvenile offender more earlier from the criminal justice 
path and many of the juveniles really benefit from this opportunity. 

New programs and good practices in the prison 

Therapeutic storytelling 

Based on the British project “Storybook Dads”, Heves County Re-
mand Prison launched its “Bedtime story” (“Esti mese”) program in 
2010. The program aims at reinforcing family ties, and encouraging pris-
oners to improve their reading skills, get more motivated for reading, 
and participate more willingly in education. Prison sentences do not only 
shock the convicted person, but also their family, and the shock has a 
lasting effect on children who have to face shame and loneliness. In 
many others institutions the program has been introduced with success, 
the prisoners practiced their skills in reading and self-expression, and 
they were offered an opportunity to take personal responsibility. 

Theatre in prison 

Five prisons established own – stationary – theatre groups with in-
mates, their performances are invited often to other institutes. Moreover, 
some of the plays were performed before civil audience with out-
standing success. In 2013, an international prison theatre festival was 
organised in Hungary (Pécs) with participation of about 20 theatre 
groups from various prisons of Europe. 

The artist and social workers who are conducting and supporting 
the theatre groups follow the methods and goals of “social theatre” and 
also that of the “Compagnia della Fortezza” which was the first prison 
theatre in prison Volterra (Italy, founded in 1988). 

                                                      
37 Kerezsi, Klára: Büntetve gondozni? [Treat by penalty?] Esély 2007/3 70-71.p. 
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Animal-assisted therapy 

Juvenile Prisoners in Szirmabesenyő participate in a guide dog bre-
eding and training program for the blind. Youth are instructed by the 
Hungarian Federation of the Blind and Partially Sighted on how to raise 
and train puppies. The animals need a lot of human contact before their 
actual training can begin. Spending time around puppies can give posi-
tive feedback to young people, which influences personality develop-
ment in a positive way. 

Conclusions 

1. The reformatory institutions are working well in Hungary; they 
have generally success in education and in reintegration of the juveniles. 
The reformatory education does not follow prison principles, the pro-
grams, the staff and the running of the establishment focuses on the pro-
tection and education of the inmates. 38 Unfortunately the same is not 
given in the juvenile prison institutions. Three of the juvenile prisons are 
established in the institutions for adults, they are separated but the cli-
mate, the infrastructure and the same staff borrow the “special” circum-
stances for the juvenile penal execution under them the education of the 
young spirit is almost impossible. The experts require at least special 
staff into the juvenile prisons, but the prison service is unfinanced and 
suffers lack of means. 

The distinction made between the prison and the reformatory can be 
clearly seen also in the view of the inmates as well: the most important 
difference is that the reformatory gives them a chance to implement their 
goals in life, as they can “become more educated and learn a trade”. 

2. On the other hand, reformatory institutions isolate the inmates 
only temporarily from their – often – “criminogenic” family or social 
environment, which does not change with the juvenile. This means that 
the juvenile has the option to “re-integrate” in his/her own social envi-
ronment and with it to lose the values adopted in the reformatory or s/he 
leaves this environment and begin his/her own life. The latter can be 
only implemented if there is a help from the “mainstream” society: the 
after-care programs have the same importance than the closed education 

                                                      
38 Lőrincz, József: A fiatalkorúak büntetés-végrehajtása. [Penal execution against 

juveniles.] Duna-MIX Kiadó, Vác, 1998.  
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itself (accommodation, job, new social network etc.). The mentioned dys-
function of the reformatory institutions39 enhances the recidivism40 and 
the aggravating of criminality of the young person. 

3. The execution of the confinement against juveniles involves cru-
cial problems within the prison regime: how can the establishment fol-
low any educative plans or programs if the young person stays only co-
uple of days in the institution; how can the staff avoid at least the disad-
vantageous influences if the positive influence is almost impossible? 

Children protection system in Hungary 

The Hungarian system of child protection was dramatically re-
formed with the adoption of Act No XXX1 of 1997 on the Protection of 
Children and Guardianship Administration (APC). Section 3 of the APC 
outlines the system for the protection of children, which, according to § 

14(1) aims “to promote the upbringing of the child within a family, 
prevent and eliminate the endangerment of the child, and ensure the 
substitute protection of a child leaving care of parents or other relatives.” 
In accordance with the APC, the Hungarian system of child protection is 
divided into 4 sections which operate between the various levels of gov-
ernment in Hungary: 

1. The first section of the child protection system relates to financial 
support available to the family to ensure the proper development of the 
child. Financial supports available include regular child benefits, excep-
tional child benefits, advance payments of child support and housing 
benefits. 

2. The next section of the Hungarian child protection system is basic 
child welfare services. The services available to Hungarian families at this 
level include child welfare services, day-time care of children and tempo-
rary care of children (refers to the placement of children with substitute 
                                                      
39 Rácz, Andrea – Lénárd, Krisztina: A javítóintézeti nevelés dezintegrációs hatásai. 

[Desintegration by the reformatory education.] 2002. 16.p.; Hatvani, Erzsébet – 
Papházi, Tibor: Deviancia és szociális fogyatékosság. [Deviancy and social infir-
mity] Társadalomkutatás 2003/2 203-224.p.  

40 Kerezsi, Klára – Kó, József – Gosztonyi, Géza: A fiatalkorúak büntető 
igazságszolgáltatásának hatékonysága: a fiatalkorú elítéltek utánkövetéses 
visszaesési vizsgálata. [Efficiency of juvenile justice: Research on recisivism of ju-
venile convicted.] Budapesti Szociális Forrásközpont, 2007.  
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parents, in temporary homes of children or temporary homes of families 
for a maximum of 12 months; parental rights of supervision are not affected 
at this time and parents can request to get their children back at any point). 

3. The third section of the child protection system is professional 
child protection services. These services include home-like provisions 
(children’s homes, foster care, etc.) and county professional child protec-
tion services. 

4. The fourth section concerns administrative measures of child pro-
tection and welfare. The measures included here are: 

- Placement under protection; 

- Acceptance of the child in another family; 

- Temporary placement (in case of acute danger to the safety of the 
child); 

- Short-term foster care; 

- Long-term foster care (by judicial decision); 

- Additional supervision (in foster care); 

- After-care; and 

- After-care subsidy. 

Child welfare workers at the basic care level begin working with 
families and children upon receiving an “indication” of possible endan-
germent of the child. Indications may come from schools, police, district 
nurses, doctors, guardianship authorities, local government bodies, pri-
vate individuals, etc. Service at this time is voluntary unless the family 
fails to co-operate with child welfare workers and the situation of the child 
fails to improve or deteriorates. At this point, the child may be placed un-
der protection, at which time co-operation with child welfare workers the 
use of the services are no longer voluntary. Failing the success of these 
measures, child welfare workers may recommend the removal of the child 
from their family, about which the local guardianship authority must 
make the decision. Basic child welfare services also provide, for a period of 
one year following the placement of a child back with their family, after-
care to ensure the reintegration of the child in the family.41 
                                                      
41 See more in Dis-Interest of the Child. Romani Children in the Hungarian Child 

Protection System. European Roma Rights Centre, 2007.; Neményi, Maria – Mess-
ing, Vera.: Gyermekvédelem és esélyegyenlőség.  



Juvenile Justice in Hungary 

 

763 

According to Hungarian law, there is no rule either about the par-
ent’s (or the guardian’s) liability for the delinquent behaviour of the 
child. In this regard, the provisions for the indemnification can be rele-
vant and can be issued. 

If a child lacking the mental ability causes damage with a criminal 
act the guardian can save himself from being taken responsible for the 
child’s act that he has performed his supervising duties in a manner that 
can generally be expected in the given situation (presumption of liabil-
ity). On the other hand, if the child possesses full mental ability then the 
other party should prove that the guardian has breached his supervising 
obligations. In this case, the guardian as well as the child who caused the 
damage shall be subject the joint and several liabilities. 

If a minor is committing a crime the police signalises this fact to the 
notary of the local government who can order the placement under pro-
tection of the child. In case of children, the police does not precede the 
criminal investigation (only in cases mentioned in Section II.). The crimi-
nal procedure against the juvenile offender does not affect the separate 
protective measures of the notary. The protection is carried out by a fam-
ily supervisor keeping the minor within the family. The notary can de-
termine special conditions regarding the duties of the parents or the be-
haviour of the minor. The guardianship authority (in every local gov-
ernment) is allowed to order other protective measures for the minor’s 
sake separating him/her from his/her family (e.g. provisional or perma-
nent education in special institutions). These measures are of non-penal 
nature. 

The authorities which are competent for the protection of children 
co-operate with the institutions of the criminal justice, if a juvenile is 
accused. The reformatory institution, the enforcement of the pre-trial 
detention of juveniles and the probationary supervision of juveniles are 
also parts of the so-called “child-protection system” (§ 15 APC). 

In Hungary, the child protection system has been developed step by 
step and many internationally proved good practices have been estab-
lished (adopted) in Hungarian circumstances. The British “Sure Start” 
program for children in (any) danger or the American “Real Justice”42 in 

                                                                                                                             
 (Child Protection and Equal Opportunities). Kapocs 28 VI/ 1. 2007. 2-19.p. 
42 Wachtel, Ted: Real justice. Piper’s Press, 1998.  
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school conflicts (face-to-face process) are good examples of adaptation in 
Hungary. However, the required cooperation on the local level of the 
members of the child protection system has not the same level of inten-
sity in every municipality, because it depends essentially from the coop-
erating persons themselves. Therefore experts call for strengthening 
countrywide education and monitoring the professional work. 
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