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Uporabnost napovedi v načrtovanju

preprečevanju prestopništva
Dr. Adam Krukowski, docent pravne fakultete, univerze v Varšavi, Poljska

I. Boj S presto<pništvom, ki V družb!"!1i zavesti
predstavlj.a eno najib<Ylj nepdj.etnih družbenih
tegob, zahtev.a široko vlključevanje različnih in
strumentov in sr.edstev, ki pripomorejo k njegovi
učinkovitosti. Dandanes ·namreč ne .zadošča več

uporaba tradiciOU1.allI1ll sredstev policijske in sod
ne narave. Poleg tega je treba vedeti tudi to, kaj
je ,podlaga ra2Jnim vrstam prestopništva, kako je
mogoče ion treba odstranjevati te kriminogene
faktorje, kakšne sile in kakšne izdatke - druž
bene "in gospodarske je treba angažirati v tej
akcij.i. Dej.stvo, da j.e pres1:opn:i!§tvo družben po-
jav, in to tako s fenomenološke kot tudi z ge
netične plati narekuje ·tiudi v naši družbeni ure
<litvi iskati nj.egov izvir v obstoj.eeih družbenih
ramner.ah, v ,psihosocia[nih določilnicah, ki iz
tega izvirajo.

2e be'žno opazovanje nam zastaiVilja vz-nemiir
ljiva in na videz p..aradOlksa1Jna Vlprašanja. Naša
država je v obdobju hitrega druŽJbenega, gospo
darskega in kulturnega razvoj.a, klj.ub temu pa
se ab tem nedvomno lPo,z~tivnemprocesu nekako
na njegovem robu rojevajo negativni, bolezenski
:pojfiVi, medikaterimi ima.lPT€Sto,PI1išWo nedvoIIul0
prvo 'm.esto, Ali je torej. prestOiPllištvo neločljiv

sprernljevalec družbenega in g06podarskega raz
voj a? Ali je mogoč tra?JVoj brez naraščanja iPre
stQPništva? Katere vrste IPrestqpništva številčno
naraščajo in katere se zmanj.šujejo odvisno od
sprememb v druŽJbeni goopodaTSki sestavi? Kako
naj bo modificirano naOrtov~nje (brez škode za
dosego ciiljev, h k",terilm sLprizadeva), d3. bi se
nevltralizirale tiste njegove sestavine, ki povzro
čajo naraš:čanje števila 'Prestopkov, in da bi se
oklf€[)ile prvine vsenarooll1ega razvoja, ki po \Svoji
naravi pripomorejo k pretPrečevanju prestop..,.
ništva ?1

Ta vprašanj.a, ne glede na nj.ihov aktualni od
mev, usmerjajo našo \pozornost na pojave in .pro
cese, ki zadevajo prihodnost. To narekuj.e nuj
nost ne le gledanj.a na prestopniMvo skozi prizmo
aktuaWh potreb boja z njim, ampak .tudi - če

ne morda predvsem - uporabljanja takšnih
zornih kotov, ki dovoljujejo ra2Jpoznavati po
sebne ra;zvojne silnice prestopništva. Takšen
razis$:ovalni irustrument Je p.rognoziranje pre
stopništva, saj je popolrnoma jasno, da bo »po
znanje .tega, kar je mogoče .pričakovati, če gre
za obseg prestopništva v perspektivi... let 
neizmerno koristno pri načrtovanju dejavnosti,
ki si priza,devaj.o =anj.ševati in zatirati. prestop-

1 K. Poklewski-KozieU: ONZ a przest~zosc, ,,..Po
li-tyka« 1972, št. 17,
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ni,štvo. Korist od t€ga bo tako pri i2Jbiri ciljev, na
katere je trelba us-meriti vso pozorn-oot pri dolo
čanju, sredstev, potrebnih za njihovo uTesničitev,

kot tudi pri odločanj.u o metodah, s katerimi
naj se ti cilji dosežejo«.2

II. Kaj j.e lt1apoved? V širokem pojmovanj.u j.e
>-1predvidevanje, tki se opira na znanstvene te
melj.e in ima rpravi10ma kompleksen karakter
predvidevanja lt1ajbolj verj.etJnega poteka ali po....
dobe pojavov oziroma razvojnih procesov. Napo
vedi kažejo tako smeri in hitrost prihodnj.ega ~az
voj,a kot tudi lestvico njegOVih strukturalnih
sprememlb«.3

Ta S(plošni obrazec v celoti obsega tudi napo-
ved, ki se uporal:>lja pri raziskovanju prestotpni
štva, .č8jp!fav tD seveda zahteva ddl-očeno nadrob
nejšo osvetlitev gLede na rpredmet prognoziram.j a.
V kriminolog;ij.i sta torej.' ,poonarni dve vrsti pwg
nosti-anih raziskovanj: prva zadev.a prestopništvo
kot rnnoži'čuipojav, druga pa d'ružJbeno (natanč

neje: IProtidružbeno) ravnanje :posameZinih oBeb,
predvsem prestO/PniMov. Ta razisk·ovanja se upo
raJbljajo vrazJične namel11.e, vendar pa jih pove
zujejo ista jzhodišča, in s,iGer SipoZinanje, da čIro

vetkO'vemu vedenju vladajo določene zakonitosti,
ki pov"ročaj.o~ kot pravi J. JasiiLski - da osebe
wki so si bUzu v določenih, .nzir~h, ljudje, katerih
kultJurna dediščina j.e IPodobna, ki j.ih j.e družbeno
okolje oblikovaio ·na analogen način - izražajo
nagm.j enj e, da na podobne položajske pobude
rea·girajo s podobnim vedenjem«, kar dopušča

m02mOtSt, da bodo druge osebe, ki imajo takšne
lastnosti, na analogne pobude reagirale podobno'

Kaj. obsega naJPovedovanje prestopništva !kot
mnm;ičnega pojava? Lahko gre za predvidlj.ivost
SipremeII1lb iV sestavi, din.Ml1itki in razseŽIl0lS.tih
prestopništva, @ določarnje mo.mosti nastajanja
novih, doslej neznanih v;rst prestqpništva ali iz
ginj.evanj.e takšnih, ki jih poznamo ta hip za do-
ločanj.e kategorij oseb, !ki bi utegnile delati pre
stopke, in dej.aV!niJkov ter kriminogenih okoliš:čin,

predvidenih v (Io,ločenih družbelt1ih ureditvah.'
Tako pojmovanj.e napovedi imajo lahko razli6en
časovni obseg. Tako se predvidevajo kratkoročne

2 J. Jasiiiski: W k!westiti prognozy rozmiall"6w
prz-est~pcZlOsci W PiO'lsce, >->-Paii.stwo i Ptrawo« 1970,
št. 11, ;Srtr. 732.

3 K. Secoms'ki: Nauki 'prawne a w.sp61czesne ba
d:ania ,progttlootyczne, »oPaii.stwo i Plr'awo« 1971, št.
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