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Orflarui fomnallliega cln:užbem.eg,a lliw<borstva a
svojimi Op€O:iativ:nhni, avboirirtartivrnirrni, politični

mi, I1epresliJvmiimi in dJrugimi vlogarrnli, ki jdh ima
jo v soc1obn;i dr'UlŽJbi, pritegujejo čedalje večjo

POZOl:1IllOSt marniJkatel:re vede in ne InazardlI1jle tudi
vsaJ<odanjo poliitiko ""aire drulŽJbene ureditve.
Sploh pa se v zadnjem ,času pogosto poslavlja
vp;raSanje, ,kako ga prenoviti, da bo šlo v kora!k
s >Časom, to Sle pravi, z d!pužberruimi .spIiernern.bami
in sodobn;imi apozma[]jjli, ki zadevajo odJklanskost,
in V&elll, ka!r je v zvezi z njim. Bri tem j'e mišlje
l1J() z1alSt1: r.alZTedrna narr:av,a, kalZie:nsike zakOiI1odaje;
ali večina odloča, kaj je odk1W1Sko ID. kaj '[]jE>;

preobilje prnvn;ih nIOrm; vcidJ[]joot pooamezm:ih vrst
odklonsk=ti; zoper koga je ,nadwrstvo naj boJJj
Thair:avnarno; aJi Thj~o~a .'W1JOgljivost vpliva na
se1ektiVt11le im. diStkDeciona~ cd-ločitve; ali oprarv
lja oomo ,zastrai\evalno vlogo ali še kako drugo;
ali naj oplCavlja še ,kaj Več kot tis,to, kar je bila
njegova zgodovinska vloga dOBlej itd. V zwdnjem
času ga še pt()lSebej T'aziJskujejo i·z ZiOr.nih kotov
polibi!Zaaij<e, si staJilŠča strOŠlkov im. koristi, scienti
fitkwcije, lThedsebojtnih vplivov mzm:ih organ.o'IT
nwdzorstva" tjii d", v:izije prihodnosti, napovedo
vanja im !Ilia1čtctoVi8.fO,ja.

Rri tem pa ne gre pl1eZlreti škodljivih posledic,
ki joh pU/Ma formalit1o nadrzo<rlSitvo, in v:rnto etič

nih p;roblemov, ki nastajajo zaradi njegovega
delo""",j,a. »Največji pmktiJčni problemi nadzor
stva pa pogOBto ruustaja;jo =a,di rneučinkovciteiJn
slabe družbene UJreditvce.«l

Z ljlucb:ui, ki ,kJršijo pn:-a,~ norme, se UJkv=ja
več mehatni.zmov nad!zJorstva in Dehabilitacije, a
oo redko med seboj 'UBkiaj,en;i, ker je proces
!ThOII'eb~tnega spDeminjan.ja vedenja ljudi dokaj
razmejen iJn J:'Iazdeljen na več OIrg.aIlIOv Z docela
različno uaravnan.ostjo. Pri tem največkratvsak
izmed njili lt1ima vpogLeda v delo drugega, zato
prihaja tudi do ner:azum.evanj,a in nasprotij,
rjrvlamtva :iJn p;re:\ia,gacrJJja odgovat1IlJOSti. Osrednje
družbeno vp;raš,an.je pa je uČliinkovcitostkriIrlillnal
ne politike, ki jo v njem praktičnem konoeptu
1.llreSII1i6uj.ejo pI'ledvsem dirža.vni nadzorni orgam
s pen;ile:nciamimi .zavodi taJ<oo, da zas1mašujejo
mogoče s1xmiJ.oe, jili p;rijem1jejo ID. prevzgajajo.
Ker pa pobolj,šaIt1j'e drulŽJbeillh, gospodarskih iIt1
sploh življlenjsldh ocazmer lj'UlCli n;i prineslo pri
čalrovaneg;a Zillwnjšanja :k:iJ:1i,m;IDalitete, je odgo
vorlliOst nadzO!rlSitv;a (forma~ga 'n nefarmalit1e
ga) večja ,;rot pl'ej,.

RaJzvoj ZJ:1alI1OSti in tehnologije pr;i;našata v
priho<1nOBti še neznSlt1e l1amelŽJnOsti tudii v nad-

1 Scott-Scott, s. 3.

=mtvo iIt1 korekcijo ~.iudi; to nas ;;., danes sili
k l'azmišlj,an.ju, ,kaJkO bo »sedan.j=t vpli"ala na
prihodnost«' ID. kaiko bomo v prihodlt1ooti znali
uporabiti modJrost 1z pretekJosti, ne da bi vpra
šan.ja, pr:ihodnols'ti preveč V!OOdlliOtil!i IS lpogledi.
sedanjosti.

"V:zpored:no s sp;re!IllltlJ}SIt1jiE'm kriminalnega
sveta gre toit'ej spremrnnja,ti tudi formalno druž
beno nadzorstvo.

A. SEDANJOST

1. Namen nadzorstva

Sedanji konoepti o vlogi iIt1 namenu formalne
ga družbenega nadzorstva so lliedvo:mno drufjačni

od tistih, ki ..o veljali takmt, ko je začelo ""',sta~

jati 1u se ""zvij,ati. S sprerrniJn,jan.jem človeške

misli o odklonsklc>;m, varstvtUdJružbe in posa
rneznikiaJ, zaJ1oomj:tosti :in prravi'čruostiuer z ;napre
dovanjem znan""ti iIt1 tehit1010gije tudi misli o
nwdzorovaIllju človekovegavcedenj,a c1obivajo dru
g,alČl1o vSlebitno .iIn r:a>z&eŽt1IOSti. Od družbene u~e

ditve pa j,e odv:il3lruO, katere v,rednote se bo1j
poudarjajo, komu lliaj nadwrstvo predvsem služi
.in kako naj op;ravlja svojo nalog;o.

Pod forma}n;imdrill;beill= nadzonstvom ra
zumemodwndlaines pI1edvsem tiBte drŽaMne orga
nrlmme, ki se ukvarjajo z odkrivanjem in preisko
vallljem, pregonom, ooj,enjem in rehabilitacijo
tisieg,a dela odkkJlt1S1kih lj,uJdi, ki p;rihwjajo s svo
jim vedenjem v nasprotje " p;raWlimi ,normami
ID. ki " tem delajo kazniva dejalllja ali lažj e oblike
p;ravno urej,eneg,a ID ,s;mlmionimnega vedenja.

za naš lt1Willen se ob tej Pr:i.lIOŽnOSti []jE> sprašu
jemo, loclo kaj santkci<Jtniira ID. z<>loa;i, čeprav to
n;ioo rnepomembna "lJ!rašanja. Vsako naJd=rstvo
v p;ra;vnoULrejeni diI1žaw se mara :r,avnati po
IJ!!'avu. Hkrati pa ima ,tudi v okvciru UII'!Eljen.ega
delov:=j,a veliko ~r:nooblast, s katero
policija, 1xJIŽJilISitvo, oodiOOa, kazem:slro-.poboljijeval
ni zavodi pa tudi inlŠpekcije ;r,a:zJ!liih VirlSIt itd.. (pri
n"" IlIpr. tudi sodnik za pirel<;rške) deloma zmanj
šujejo odklOlt:lSke priloŽllosrt:i, obravnavajo posa
meZ[]jE> storiilloe,' skrbe za. zakonitost in. dele
pravcičnost ter pritegujejo tudii lt1ediržaVClt1e orga
nizme za tulrjev;alt1je VaJXllVatnih wedit1oi.

V zvezi s tem nacj bi ,nad.wmstvo pri nas zlasti
v zarCLnjem času-:

- kazalo manj si1aIbooti v :ra.zn:>erju do nero-
cialistiJčillh tendenc ID. p<ilitilmih nasprotrnkov pri

2 The Canadian Bar Review, S. 2.
3 Glej Challenge of Crime itn a Free Society, s. VI.
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