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Ob dvajsetletnici Inštituta za kriminologijo v Ljubljani

Oktobra pred dvajsetimi leti je bil ustanovljen
inštitut za kriminologijo pri pravni fakulteti v
Ljubljani. Ne glede na to, zakaj se je ustanovitelj
odločil za tak korak, bodisi po lastni presoji,
bodisi na spodbude, ki so nastale zunaj njegovega
okvira, je- misel najbrž opravičila obstoj inšti
tuta. Ne oziraje se na razvoj kriminološke misli,
ki so jo v predvojni Jugoslaviji gojili predvsem
na univerzah, med njimi tudi v Ljubljani in ·med
nekaterimi praktiki, je bil kriminološki inštitut
v Ljubljani prvi te vrste po drugi svetovni vojni
v Jugoslaviji.

Zanj je morebiti bolj kot za vse druge znan
stmene raziskovalne ustanove posebno to, da so
vsi poklicni raziskovalni kadri, ki so kakor koli
že nastajali in rasli v inštitutu, ostali z njim in
delajo v njem večinoma še danes. Resda nas ni
veliko in med sooelavci inštituta je že kar pet
takih, ki so tudi pedagoški delavci s polnim
delovnim časmn na katedri za kazensko pravo
pri pravni fakulteti v Ljubljani, je vendar ta
okoliščina omembe vredna, čeprav bi jo kdo
utegnil vrednotiti iz zornega kota staranja inšti
tuta in kritizirati nemobilnost njegovih kadro'v.
Kakor koli že, poleg morebitnih slabih strani
takšnega položaja je lahko še več dobrih in ko
ristnih.*

Inštitut svojih dvajset let' deluje z dokaj
ustaljenim številom ljudi in je letos načel

46. raziskavo. Ceprav nekatere izmed raziskav
segajo na različna področja in se v njih preple
tajo razne zvrsti in smeri, je vendar največ

storil pri ugotavljanju fenomenologije in etiolo
gije kriminalitete in drugih odklonskih pojavov
ter v zvezi s kriminalno politiko. Ne glede na
nekatere primerjalnopravne, temeljne in teore
tične študije je bil, vštevši tudi raziskave za
izpolnjevanje akcijskih načrtov, predvsem upo
rabnostno naravnan. To pomeni, da se je ukvar
jal z aktualnimi družbenimi vprašanji obravna
vanja kriminalitete in odklonskosti, vprašanji
organizirane družbene reakcije na te pojave in
deloma tudi s t. i. resocializacijo prestopnikov.

V zvezi s tem bi lahko ugotovili, da je veči

noma prouče-val danost, čeprav ni zanemaril teo
rije, hkrati pa se je močno trudil za sprejemanje
novega znanja od drugod, bodisi domačega

bodisi tujega.

* Stevilčni podatki se končujejo s septembrom
1. 1974. Zbrala jih je Ivanka SKET, dokumentalistka
v inštitutu.

1 Nadrobnosti o njegovem delu, organizaciji,
osebni sestavi, raziskavah itd, so vsako leto natisnje
ne v Reviji za kriminalistiko in kriminologijo.

Ves čas je bil tako ali drugače močno zavzet
s pedagoškim delom na raznih višjih in visokih
šoLah, ne samo pravne, marveč tudi drugih
smeri. In ne samo to: svoja spoznanja, izkušnje
in znanje je na različne načine skušal posredo
vati tudi drugim (ne samo delavcem iz organov
formalnega družbenega nadzorstva), zunaj red·ne
ga raziskovalnega in pedagoškega dela, ne samo
v Ljubljani.

Dejavnost inštituta je razvidna zLasti iz nasled
njih podatkov. Doslej je inštitut priobčil 15 razi
skav, poleg tega pa so posamezni sodelavci pisci
še 16 publikacij, ki so izšle poleg redne dejav
nosti inštituta. Sodelavci inštituta so napisali
nad 600 razprav,' člankov in drugih sestavkov.
Doslej so 40-krat dejavno nastopili na mednarod
nih posvetovanjih ter 79-krat na domačih sreča

njih. V tujem tisku je bilo natisnjenih 40 član

kov sodelavcev ter nekaj desetin prikazov dela
inštituta in njegovih raziskav. Tuje dokumenta
cijske in bibliografske izdaje posredujejo po
datke o naših publikacijah in člankih, priobče

nih v raznih revijah, še posebno, če so opremljene
s povzetki v tujih jezikih.

Sodelavci inštituta 80 s svojimi prispevki
pogosto sodelovali v množičnih občilih, pri po
sredovanju spoznanj nestrokovni javnosti, bodisi
v časopisih, bodisi po radiu in televiziji.

Inštitut je priredil nad 20 seminarjev in po
svetovanj ter več diskusijskih sestankav. Posa
mezni delavci so sodelovali na 222 kongreSih,
seminarjih in drugih srečanjih od katerih je bilo
149 v Jugoslaviji in 73 v tujini.

Pri raziskovalnem delu inštituta je sodelovalo
34 praktičnih delavcev z raznih področij, na
vadno pri raziskavah, ki zadevajo problematiko
delovanja 'IJ njihovih poklicih. Obiskalo nas je
156 tujih- znanstvenikov in raziskovalcev iz
veliko držav oziroma vseh kontinentov, pri nas
so imeli pogosto tudi svoja predavanja. Naši
sodelavci pa so si agledali tudi nekaj desetin
tujih znanstvenih in raziskovalnih zavodov.

Knjižnica ima 8891 knjig, hkrati ko je doku
mentiranih, 26670 enot. Inštitut prejema 41 do
mačih in 124 tujih strokovnih revij.

1. Družba in kriminologija

Vsaka družba, tudi naša, ustvarja svojo kri
minaliteto. Najprej določa, kaj je odklonsko, nato
pa to svojo odklonskost zatira z najrazličnej§imi

sredstvi in s posebej postavljenimi .organizm.i.
Kriminologija kot znanost ima pri tem lahko
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