
303

Др Филип Мирић,*
Стручни сарадник за наставу Правног факултета, 
Универзитет у Нишу

Др Саша С. Кнежевић, „Малолетничко кривично право (материјално, 
процесно и извршно)“, Центар за публикације Правног факултета у Нишу, 
Ниш, 2010.

Монографија „Малолетничко кривично право (материјално, процесно 
и извршно)“ аутора проф. др Саше Кнежевића резултат је рада на 
пројекту Правног факултета Универзитета у Нишу „Приступ правосуђу 
‒ инструменти за имплементацију европских стандарда у правни 
систем Републике Србије“ (број 149043Д), који је финансиран од стране 
Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије. 

Ова монографија је резултат тежње аутора да се кривичноправни положај 
малолетника сагледа у целини, укључујући његов материјалноправни, 
процесни и извршни аспект. Овакав приступ је нужан, имајући у 
виду значај који малолетничко кривично право има као аутономни 
део кривичног права. У фокусу пажње аутора јесу одредбе Закона о 
малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити 
малолетних лица („Службени гласник Републике Србије“ бр. 85/2005). 
Наведени законски текст је основни извор малолетничког кривичног 
права у Републици Србији. Аутор посвећује пажњу и релевантним 
подзаконским правним актима. Проналажењу адекватног друштвеног и 
правног одговора на малолетничко преступништво доприноси и детаљан 
приказ упоредноправних законских решења.

Монографија се састоји из четири логички повезана дела. У првом делу 
је обрађена материја материјалног кривичног права. Најпре је приказан 
кратак историјски развој кривичноправног положаја малолетника у 
Србији, да би се затим посветила пажња кривичним санкцијама које се 
могу изрећи малолетним учиниоцима кривичних дела (васпитним мерама, 
мерама безбедности и казни малолетничког затвора).

Други део монографије је посвећен процесном аспекту заштите од 
малолетничког преступништва. У овом делу је анализиран кривични 
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поступак према малолетницима, његови субјекти начела и ток. Посвеђена 
је пажња систему редовних и ванредних правних лекова у кривичном 
поступку према малолетницима. Занимљиво је да је аутор приликом 
анализе архитектонике кривичног поступка према малолетницима 
компаративном методом указивао на предности и недостатке појединих 
иностраних законски решења, што ће свакако бити од користи и 
законодавцу у процесу реформе малолетничког кривичног законодавства. 

У трећем делу рада је сагледан поступак извршења малолетничких 
кривичних санкција. Детаљно је обрађен поступак извршења васпитних 
мера, мера безбедности и казне малолетничког затвора, као једине казне 
у систему малолетничких кривичних санкција. 

Доследно пратећи систематику Закона о малолетним учиниоцима 
кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица, аутор 
у четвртом делу монографије пажњу усмерава на анализу процесних и 
ванпроцесних механизама за заштиту малолетних оштећених, па је сасвим 
јасно да монографија има и виктимолошки значај.

Језгровит и јасан стил писања доприноси квалитету монографије. Аутор 
је сложене правне појмове и институте вешто и прецизно објаснио, тако 
да они постану сасвим разумљиви и читаоцима који по образовању нису 
правници, што је још један посебан квалитет ове монографије. У раду је 
коришћена обимна кривичноправна литература чији детаљан попис дат 
на крају монографије читаоцима омогућава да додатно прошире своја 
знања из области малолетничког кривичног права.

У монографији „Малолетничко кривично право (материјално, процесно и 
извршно)“ аутора проф. др Саше Кнежевића на јединствен начин су обрађена 
сва важна питања од значаја за кривичноправни положај малолетника 
и у њој се могу наћи предлози за решавање бројних теоријских, али и 
практичних проблема. Због тога је ова монографија од користи свима који 
се у свом професионалном раду суочавају са проблемом малолетничког 
преступништва.

Иако је монографија „Малолетничко кривично право (материјално, процесно 
и извршно)“ објављена 2010. године, чини се да су проблеми којима се 
аутор у њој бави актуелни и данас имајући у виду најављену реформу 
малолетничког кривичног законодавства у Републици Србији.
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