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Dojemanje odklonskih pojavov
Dr. Alenka Selih, docent pravne fakultete, Ljubljana

1. Uvod

Dojem3lIlje od'kl<Jlnskih pojavOIV je ,toono poV€
ZaIllO' z 02Jna",1tvijo teh pojavov in z njihovo V\SI€~

birto. Gre za v:pra,šan.je, o kJatetrem oo je zl.ooti v
zacinjem "'asu veliko govorno, ne da bi bilo mIO

goče dati jasne in določne odgovore. Po eni
stramd so bila srtal:1šča o pojmu odklonskih poja
V\OV im njLihovi vSJeJbini lrazliČJr1a lin tudi nasprotu
joča Sli, po dr<ugi stacami pa ni Mio px;ave predstave
o tem, kakšne konkretIJJe pOOlooioe imajo te mz
li.čnooti oz. nasp['Oi;ja.

zelo shemati&w in v g,robih obrisih bi motrda
lahko rekli, da oo je ktr:immologija najprej zani
mala za odklonsike pojave, ki so re šteli :oa naj
hUljlŠ€ - to je za kJrimilrLallirteto, iIn s100r najprej
v obsegu odkritihkazrriMih dejanj in storiloev.
Kaj kmalu pa se je zarrllimanje krilmLnologov ['az
ši:r:ilo [)ja druge pojaV'e, za lmtere je biLO mogore
veči, da !SlO povezami s -kldmin.a1tteto riin imajo z
njo nekaj skupnih lastnosti. Te pojaV'e sc> po
gosto :hnenovali sociaJnIo-<pamo1OOki pojavi (pa
tudi odkl<JID.ski), hoteč s tem pokazati, da gre
za dej,anja, ki »Il1Jasprotujejo = in vred
notam 1mrlkDoetne globailme <lirUJžbe ali posamezne
d['uQ;bene "'kupime«.l

:Art tem pa je treba ločeVaJti - po tem mnenju
- med oociaiLruo!paJtološltim pojavom samim in
dru2JbenJim vredirwtenjem in družbeniJrn l'eaJgira~

njem naJnj,. Bav= ob tem poudarja, da oootaja
pojav kot odkilonsl<Ji oo neodkJJOnsk:i glede ·na
drUlŽbeno reagi:ranje.'

Zdi 'oo, da je zlasti .,amJrovanj'e skirilitega pre
stopništva pripeljalo do 'fiaJdaljnjih spoznanj na
te~ 1Joo1iilču, namJI1eč do tega, ,da štejemo za p['e
stopnike le tiste, ki. so jiih organi odrUiŽbenega n:aJd
rorstva na tak .aJi djrugaben način odkrili; oola
vrsrta posameznikov, ki so le--tem lahko asebnoSlt
no :oelo blri:zu, po vedenju pa z njimi enaki, pa
ostajajo mmaj kroga »Ulradmiih presropni:kov«.
K"",g vedenj&l<Jih vZOI'cev, Id so ga v :we:01 .g tem
razi.gkovali, se je pogooto Itlanašal na omobU€
skupme, ina >->ourbsliderjle'«,3 tD. pojmov;anje odk1on
skega vedenja se je tako 2lDIOVa :razš:irilo ·ter po
kazalo na nekaj novih la~tIJJosti teh pojavov.

Nastalo je vplCašanje, ali je odkl<IDsko vedenje
vedno le škodljivo ali pa .ga je mogobe pojmo-

1 Bavcon L. in soavt., Socialna patologija, Mla
dinska knjiga, Ljubljana 1969, str. 19.

2 Bavcon in sQavt. nav. d., str. 23.
3 Becker H.: Outsiders: Studies the Sociology of

Deviance, s. 9.
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vaJti tUldi kot noV'Oll:o.' Oeprav .glooe tega Illi. emot
nega staJii.šba, ",e "di, ,da je vendar preV'lailiJ.1o
mnenje, oda je od1klO1nclwm mogoče ;razumeti kat
poziti"""", negativno ali neNtraJno,5 tudi v tem
okw!vu pa jo najibtr:ž lahko določimoglede na <rea
giram.je, ,ki se v pooarnezrri družbi upolCablja zoper
posarrnezIOIe vrste odklonskih pojavov.

Oblike teh rakcij. je - po VerneloV'effi mnenju'
- mogoče stopnjevati:

- odk:iliorr:ts1d poj.avi, ki OSItajajo brez odziva;
- odklonski pojavi, ki povzročajo občutek

»družbenega sramu« (gene sociale);

- odklonski pojavi, ki povzročajo družbeno
odklanjanje bl'ez 1lJkIrePOV (npr. homoseksualnost
v ,nekaterih Ulreditvah);

- odkl<JlD.ski pojavi, ki motijo UlStaljenJi red in
pov=očajo Ulporabo nekazeiIlSkiih ukrepov (alkJo
holizem, uporaba mehkih drog);

- odkkmrsiki pojavi, za katere se Ulporahljajo
k.=eirus.ki ukrepi, ki imajo samo :pomen opororila
(sodni opomin, pogojn.a obsodiba itd.);

- odkionski pojavi, za katere se UlporabJj:ajo
pOVll:'lači,lna SJI'ledstva.

Ta shema .naka=je, da· jestopa:>ja drUiŽbene
strplno6ti do pOOlamezlrrih odiklonskiih oblik vede
nja lahko :razl1iima in da je >tUldi od re stopnje
odvisno, kakšna je drUiŽbena ",eakcija nanje.

FWavo, m še posebej ka~e1nsko pr:avo, naj bi se
uV['s1:Ji:lo med .gredstva reaJgiranja pri tistih od
kl<m&kJih poj,avih, ki ro v dolobenem čaJsu in oko
lju občuterri !<Jot Hazito moteČIi in v zvezi s tem
tudi a:>evatrni za obstoj dolQbene d1rt.lžlbe. Prav
kazenska reakcija """IJ€[' te pojave in njihove no
silce pa kaže V'e1Jiike razl:1ke tako v {;asu kot v
prostolCU. Tako vemo, da 100 je enako ravnanje
v posamezrrih zgodovi:nskih obdobjih vrednoti'lo
zelo rrazllli6no,zaradi <tega pa so ohili .,azJibrri tudi
načini delovcanja zoper ta pojaIV oziroma v zvezi
z njim. Razne ,chm<ŽJbe, Zl1>D'tiraj :iste družbe pa
njene pooamezme slrnpi:ne ooenjujejo vrednote
različno, zato j1e tudi njihova ocena: posameznih
vedenjskih V2lotrcev razJi~ in relaJtivna.

4 Na Slovenskem se je za to zavzemal P. Jamberk.
Prim. Jambrek P.: Odklonsko vedenje kot spopad in
inovacija, Revija za kriminalistiko in kriminologijo,
Ljubljana, 24/1973, št. 2, str. 129-141.

5 Klineberg. O. La Perception de la deviance,
Neuvieme Conference de directeurs d'instituts de
recherches; criminologiques, Conseil de l'Europe,
Strasbourg, 30. Nov. - 2. Dec. 1971, str. 170-171.

6 Versele, S. - C. La perception de la deviance et
de la criminalite (Aspects jurid1ques), gradivo konfe
rence, nav. v op. 5, str. 123-124.'
























