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»Indulc:tologija« - znanje o vplivanju na kazensko dvojico*

Janez Pečar**

Lucrum unius est alterius damnum.
(Korist nekoga, pomeni škodo za drugega.)

Človeštvo se je v svoji zgodovini še do nedav
nega zanimalo predvsem za storilca kaznivega
dejanja in v »!kri,milnaJmi dv'ojlici« ru videlo more
bitnega ,prispevka <>škodovanca. Dolgo časa je
na razmerj e storilec-žrtev gledalo črno-belo

:im. šele kasneje so v ustreznih znanostih prišli
do spoznanj, da je med obema skrajnostma še
neskončno veliko lQdt€!I1lkov; prej :so v literaturi
pisali o pomenu oškodovanca za nastanek deja
nja, kot pa mu v posameznih znanostih dali
ustrezen poudarek.

Žrtev kaznivega dejanja je šele kasneje postala
druga stran obraza, ,ki se nam kaže v raziskova
nju iJn ugotavljanju razme'rij obeh plati v ka
zenski dvojici. Ta strarn je toliko bolj pomembna,
če je treba raZli/skovati skrivnosti ljudi, ki &o

živeli skupaj lim so 'njihovi stiki določeni z na
stajanjem čustvenih iln gmotnih vezi in povrhu
še z njihovimi osebno.stmi. Zato pravi Schuttz:1

))Napadalec in žrtev nista vedno naspriOtna~ na
padalec ni vedno kriv in žrtev ni vedJno nedolž
na.« Toda v življenju in v razmerjih med ljudmi,
tudi v kriminalni par vstopajo še druge osebe,
ki pogosto niso brez pomena in vlog.

Ti »tretji«, ~ki :smo jih ime-novalii ))vpleteni«,
dopo1njujejo predstavo o razvoju biopsihosocial
nih razmerij kako-rkoh sodelujočih v kaznivem
dejaJI1ju. Nastajajo in imajo svoje vloge skoraj
pri vseh dogodkih, kli niso izključno posledica
razmerij med vlogo sto:vilca ali vlogo žrtve (če

ravno je na eni ali drugi plati več udeležencev).
Po tem ))modelu« se raZimerjem med žrtvijo in

storHcem p!iidružujejo še vloge vpletenih z nji
hovi.mti tako ali drugače \Spoznavnimi sestav-ina
mi prispevanja, ki sta jih prezrla tako viktimo
logija kot kriminologija, ne pa kaZilliOvalno pravo.

Iz spoznanj kmmiJnologije in viktJimologije, ka
zenskega m.2Jterialnega prava dn deloma nekate
rih drugih d:iscipLiin, 'ki jih kakorkoli uporablja
mo za pojasnjevanje ,iJ]oveškega odklonskega ve-

* Ugotovitve tega sestavlka izhajajo 'pred~se:t;l iz
raziskovanja z naslovom »-Vloga vpletenih v vlktunol
kriminodinamiki kazenske dvojice«, ki ga je opravil
pisec. Raziskava je del progr~ma ~Ra~isko~a.nje
deviantnosti na Slovenskem«, kI ga IZVaja Institut
za krimino-logijo pri iPravni fakulteti v Ljubljani
v okviru »-URP Gospodarski in politični sistem SFRJ
(5.2)«, za katerega se sklepajo pogodbe z Razisko
valno skupnostjo Slovenije. .

** Janez Pečar, dipl. pravniJk, doktor znanostI,
redni profesor za kriminologijo, Inštitut za krimi
nologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Trg osvo
boditve Il.

, Schultz, s. 136~137.

de-nja, je biLo mogoče ugotoviti, da so »vpleteni«
kot \SIIlO jiJh operacilOll1ialno poimenovali v neprav
nih -znanostih res še nenačeto vprašanje. Nihče

jim ne pripisuje posebne pozornosti. Kriminolo
gjja in viiktimo,log,ija se končujeta s kriminalnim
parom, razen tega, za ti dve znanosti ne 0'bstoj'a
skoraj ničesar drugega. Ta vrzel je v interpreta
ciji dinamLooolSti 1nterakcij med trpečim in nje
govim :storilcem Itako· f1agrantna, da je mogoče

protagonistom mnogih, sicer zanimivih, ustvar
jaln!i.h, teoretično ,dJo;mirse1nih in še kako drugače

hvalevrednih pisanj očitati, .da kriminalnega .3iv
ljenja ;ne poZJl1Jajo dovolj dobro.

Mi želimo dokazaH, da korenin ali vzročnosti

za ,kaznive ,posledice 'pogosto sploh ne gre iskati
samo v razmerj,ih med IstoIlilcem in _žrtvijo,
ampak tudi izven njiiju ID da sta neredko sred
stvo ali igrača .tretjih, um ISO ključ za razumevanje
življenja kazenske dvojice, če je to sploh lahko
še kazenska dvojica. Ta dva lIlajvečkrat sploh
ne bi bila mo, 1"ar sta posta1a, če ne bi bilo drugih,
ki so ju !potiJsnriJi v tD, da so dz njiju napravili
to kar 'Sta in če nebi bilo t~etjih oseb, sploh ne
bi bilo po~ledic, kakršne oo n,astale.

Za naš lIl'amen "mo pregledali 6116 kazenskih
zadev, kar Je pomenilo vestno, toda utrudljivo
branje več deset tisoč strani besedila" da smo
našli 5~2 dogodkov, v katerih je bil udeležen
kdo, ki smo ga prišteli med »vpletene«. Sodno
identificiranih pomagačev, napeljevalcev in or.,.
ganizatorjev je bilo med 6116 zadevami le 51 ali
0,9 il/lJ, kar je zanemarljivo majhno število, ki
sploh ne more predstavljati gradiva za analizo
in posploševanje. Med »sodno« ugotovljenli.mi
vpletenimi je .prišel na 121 kazenskih zadev le
po eden. Zato .smo se morali opreti na naš izbor.

Eno :samo raziskovanje ne more pdkriti vse
))resnice«, ker gre pri te-m :z;a pomembno etiolo
ško :in fenomenološk'O problematiko,za razItična

viktimološka, krimiJnološka, psihološka, 500010
ška in !Ilekatera druga spoznanja, pa za 3!Ilalizo
psihodinamike razmemj, ne le kriminalnega para,
ampak vsaj »kazenrsk.e trojice«, za raMe odnose
v družbeni realnosti iLtd. tja do tipolog1i.je vple
tenih. Zafto iSe z njimi odpira novo, docela nedo
taknjeno področjebodi"i viktirrnologije bodisi kri
minolog1i.je, ali pa se nakazuje doce1a nova dwci
plma, poleg obeh ~m8lnlOvanih.

1. Kazenskopravna izhodišča

Kazensko 'pravo si skuša s teorij.ami o udeležbi
v ložjem smislu predvsem UJstvamti meje ka2lni
vosti. V tem ,so njegove teorije bolj aji man.j
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restriktivne in pI'l1lagojene določenemu praktič

nemu namenu. Z njimi se želi naravnavati re
presijo le na določene .ljudi, ki so morda res po
2lornosti najbolj potrebni. Nas pa zwndtm.ajo tudi
etičnost, meralnost, čustvenost, dominantnost,
manipulativnost in drugo v vLogah vpletenih in
sodelujQčih. Torej znatno širša problematika, s
čemer pa 'Ili rečeno, da se ne prekriva s kakšnim
področjem, ,ki \Siicer -S1odi v,kaznovalno sfero.

Kazenskopravno pI'libliževanje resnioi ° ude
ležbi j,e !Seveda ga:mo ena izmed možnosti zve
deti v sodelovanju pri kaznivem dejanju kaj več

in <nedVJOmno samo za prav dOločen Il1lamen. Ta
namen je jasen. Onem'Ogočiti, da bi represija
zadela preširok kreg sodelavcev in pripraviti
določene razmejitve med tistimi, ki za to pridejo
v poštev od tistih, ki naj ostanejo zunaj njenega
kr:oga in nedotaklljeni. Toda to je namenjeno
za kazenskopravno rabo v družbenem (držav
nem) nasilju in prislU zoper tiste, ki kršijo' njene
norme, kar pa ni edina mežrniOst obravnavanja
sodelujočih pri kriminaliteti. Morda je res zad
nja najbolj potrebna, 'neizogibna iJn. nujna, še
posebno ker uporablja sredstva za vzdrževanje
ravnovesja v domneyni pravičnosti :in. zakoni
tosti po eni, in možnosti za popravljanje škode
na drugi straJni.

Toda, če je človeštvo začelo obravnavati to
problematli:ko na \Skrajnem :koncu ukrepanja zo
per kriJminal vpletene pooamemlJike, je seveda
pričakovati, da bo od tod treba proti lažjim
oblikam sodelovanja prav tako še marsikaj
spoznati in doseženo znanje oblikovati v dolo
čene posplo&itve dn teorije, čeravno .ne s kazen
skopr.av.nih ZOT!Ilih kotov. To zadnje verjetn-o
toHko manj, ker je brezsmiselnJo razširjati pod
ročje represtje na neznatll1ejše pojave kriminali
tete in deviantn'OSti.

S tem pa seveda nakazujejo razmišljanja v
druge :smeri .tn .sicer predvsem:

- katere znanosti in lotevanja lahko še pri
pomerejo k rpojaomljev·a:nju vlege »vpletenih« v
tistem delu, ki ga .v kazenskem pravu imenu
jemo udeležbo v :ožjem smislu,

- kako zastav/iti iS~aIT1je resnice o njih, s
kakšnim inštrumentar-ijem, s kakšnih zornih
konnv in za kakšen. ID-amen,

- kaj doseči z novimi spoznanji, kajti kazeh
sko pravo obsega le !ddločeno problematiko, pri
znati mu gre, da se je tega lotilo prvo, da
opravlja svoj namen in ga v tem kaže posnemati
na drugih področj'i.h ,JJn ne končno,
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- kaj početi s tistim, kar bi spoznali na pre
micl tistega, kar je ostalo izven kazenskopravne
sfere, ki je razmeroma o~ko _področje.

Zaradi svojega namena je kazensko pravo
ostalo v mejah določljivosti udeležbe v kolikor
toliko merljivih prispevkih v kaznivo dejanje
»vpletenih« oseb. Menimo pa, da bi moraji vloge
»vpletenih« razis1-~,Qva;ti tudi z z.ornega kota nji
hov:ih psihičnih ,prispevkov, z vidika čustvenih

vplivov, domilinacije :inmanipulacije z drugimi
,:un prenekaterih drugih nač1novoblikovanja, tako
storilca klat žrtve kaznivega dejanja.

Kazensko pravo se posveča le določenimYpra
šanjem. Še zlasti pa praJksa ni kdo ve kako
naravnana na »vpleterne«, ker sta v središču

-njene pozornosti storilec in dejanje, še oškodo
vanec ostaja močno v ozadju. Če bomo z našim
razmišlj anjem V1saj malo prispevali k drugačnim

naravnanostim, bo doseglo 'svoj namen, čeprav

nam sploh ne gre za to, da bi razširjali obseg
t. -i. »kriminalne oone«. '

2. Skupinska _psihodinamika v razumevanju
viktimokriminogenega ciklusa z »vplete
nimi«

~

Človeško vedenje je sicer le zunanJ1 Izraz in
navideZilla dejavnost 'Posameznika, v resnici pa
je vendarle največkrat posledica različnih vpli
vov nanj, da je ta:kšno kakršno je. To pomeni,
da skoraj mihče v svojem vedenju ni determini
ran sam po sebi iJ:n. sam zaradi isebe, ampak delu
jejo nanj predvsem drugi, S katerimi se druži,
nenazadn.je tudi ;zaradi storitve ,kakšnega kazni
vega dejanja.

Življenje je tudi pri kriminalu preveč zamo
talllo, da bi smeli preučevati po.sameznika pose
bej in izoliranega od drugih v njegovem okolju.
Zato potrebujemo mimo -kriminologije in vikti
mologije za naš namen ,še druga znanja, pred
,"em s področja psihologlije. Le-to zanima sku
prnska psihodinamika in interakcije v skupini,
ki so neredko zelo zapletene ID vplivajo nanje
razni snovalci, spodbujevalci, organizatorji, vodi
telji in gospodovalci. Po drugi strani pa zopet
srečujemo v \SkUlp.inah podredljive, .zmanipulira
ne, obrobne in drugačne. Vsi niso enaki ter moč
in v,plivll'ost posameznika različni. V skupini
delujemo vedno 'v relacijah z drugimi. Vsakdo
ima svoj posamični in skupirrtskrl. (aH celo druž
beni) ·položajin iS tem različne ·možnosti samo
realizacije. Ta :se lahko !izraža tudi s kriminalom
in nas zanima predvsem to vprašanje vendar
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z zornega kota vLog »tretjih oseb« (vpletenih),
ki se tako ali druga1če vk[jučuj'ejo s Istorilcem
ali z žrtvijo in drugimi vlogami v skupinsko
dinamiko.

Delovanje v skupini je naše osrednje vpra
šanje. To toliko bolj, ker je ;zelo veliJm 'kon
fliktnosti in deviantnosti v človeškJih primarnih
in -sekundarnih skupinah, ki niso od danes do
jutri. Ker mor:aj.o skrbeti za .razne biološke, psi
hične, gmotne in druge potrebe, je sožitje v njih
še kako pomembno. Skupine lahko delujejo tudi
slabo in 'kot ta;ke negaUvno vplivajo na posa
meznika ali posame~nik na skupino.

Pri kaznivih dejanjih, pri katerih sta udele
ženi dve ali več !Oseb, se !pogosto dogaja, da ima
nekdo večjo vlogo od drug1ib. Vpliv na druge se
kaže kot posebna okoliščina, ~i se pri sodnem
obravnavanju kaznivega dejanja pogosto zabri
še zaradi zamotanega ugotavljanja in ocenjeva
nja prispevkov, zlasti v ipr.irmerjavi med enim in
drugtm. K.ajti moč in vrpliv .sta različno vidna,
različno merlj.1va in odvisna. Zato ostaja še dosti
»skrivll'osti«, s' katerimi .se, posebno glede }psi
hičnih prispevkov, čustvene udeleženosti, manj
razumljivih vzrokov v človeku ali delovanja pod
stresi in frustracijami itd., ukvarjajo nepravne
discipline.

Razmerja med ljudmi so odvisna od ra;znih
občutk0'V kot so sramovanje, krivda, samospo
štovanje, od vrednosrt, stopnje socializacije, pre
vladujočih nO'rID in standardov vedenja, skupin
skih norm v katerih posameznik deluje, grupne
.sestave, :stikov ,iz '»oči v 'oči«, sprememb v sku
pini itd. V !Skupini se uveljavlja Vlsak posamez
nlk s svojo avtoriteto. Le-ta je povezana2 z vpli
vom, vodenjem, bodrenjem, močjo, hierarhijo
itd. Avtoritete pa so različne, odvisno aH gre
za družino, sases-ko, šolo, delovno organizacijo
itd. Zato se avtoIMeta kaže kot odnos med ljud
mi, v katerem ima nekdo večjo m10č kot drugi.
Avtoriteta temelj; na bolj ali manj -svobodnem
sprejemanju podrejenosti, hkrati ko se mora
neprestano portrjevati.3 Te o'koliš0:i:ne -so zlasti
pom'embne za spoznavanje mehanizmov mter
akcije, v k"teri nekdo pripelje drugega do
situacije, v kateri stori kaznivo dejanje, kar do
kazuje, dai je limel ;vpliv im moč, s katerima je
motiviral ostale, da ,so- mu sledili oziroma, da so
storili nekaj kar je želel doseči.

V skup:imJi je mogoče zadovoljevati prenekatere
psihofizične in socialne potr-ebe nenazadnje tudi
z l1lelegiJtimnimi sredstvri. in načini ali prihajati

2 Ule, M., s~ 69.
a Prav tam, s. 72.

do nezakonitih ciljev. V skupini, ali z združeva
njem, prihajamo do zami1s1i, na katere se sicer
sploh ne bi spomnili. V "kupjni si ljudje med
seboj izmenjujejo izkušnje, ohrabrujejo, dopol
njujejo, dele odgoV{Hmost itd., zaradi česar pri
haja do dejanj, ki jih posameznik ne bi storil,
ker nima morebiti dovolj znanja, sposobnosti,
poguma :tu še marsičesa.

'I1ake 'Skupine so zLasti: družina, !SOI"odniki, pri
jatelji, sosedje, sostanovalci itd. Veliko :sporov
in konfl:iktov ter spopadov nastaja na delovnem
mestu, med sosedi 'zaradi mej a lin med -,'ad hoc
nastalimi skupinamd. na kakšnih zabavah, v go
smnah, na javnih krajih itd. V 'konfliktu so
vsebo,v"ne zlasti !psihološke plati, ki ozhajajo oz
frustracij udeležencev, kli goje določena priča

kovanja, ali pa izhajajo iz ·čustev ogroženosti,
ker nekodo nekomu krati neko potrebo. Temelj
sporov, spopadov itd. je torej v neujemanju po
gledov na vprašan}awaJ«ianjega 'življenja. Zato
se konflikti v \Skupini, med skupinami ali med
posameznikJi pojavljajo iPovsod, tudi zaradi .Daz~

ličnih interesov. Vprašanje je, !kako jih ljudje
med seboj rešujemo, sporazumno in tako, da
vsa,k nekaj popusti, .aJi z nasiljem in na škodo
drugega.

V sk~inah se razvijajo posebna razmerja, kaj
ti nastanek kaZlD.ivegadejanja, zaradlj katerega
je skupina sploh zanimiva, je odvisen od doilo
čenega kolektivnega vzdušja in določ€lIlega so
delovanja. Ker kaznivo dejanje ni vedno posle
dica enega samega udeleženca, marveč od sku
pinske dejavnosti vsaj dveh, če -ne več iahko
govodmo o »kazenski trojici«. Z njo imamo že
opravka kadar se tretja oseba vključuje ali pri
družuje diadičnimkomunikacijam kot nekakšne
mu prvotnemu razmerju »para« (storilca ali
žrtve). S trikotnimi razmerji se začenja naše
zanimanje za pJOobleme v stikih med ljudmi pred
vsem kadar gre za pomembne vloge, ki jih imajo
»tretji« kot podpihovalci, snovatelji, pomagači,

napeljevalci, spodbujevalci itd.
V trikotnih ali celo večkotnih razmerjib med

ljudmi (neodvisno od trajnosti skupine) navadno
potek-aj,o psihodimamični 'procesi vseh z vsakim,
ali vseh z enim od njiju tudi v pomenu ogro
žanja, varovanja, tekmovanja, pozornosti, na
sprotovanja itd., tj-a do dominacije na eni ozi
roma podrejanja na drugi strani in na način, da
>;socialne reakcije niso omejene na eno samo
osredotočenje pozornosti, ampak vsebujejo so
delujoče odgovrore na mnogotere vzpodbude«.4
Krimiln.a.l je torej pogosto rezultat interakcij med

4 Danziger, s. 94.
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ljudmi nn ne le posamlcna dejavnost obdolženca
in še .morebiti njegovega oškodovanca, ki v teh
vlogah ·prihajata na sodišče.

3. Razmerja »vpletenih« s »kazensko dvojico«

a) Interakcije

Razmerja »vpletenih« IS kriminalno dvojico so
različna in odvisna od udeležbe 'na obeh stra
neh ali }e pri enem .iJzmed obeh v kriminalnem
paru, to je, ali pri storHcu ali pri žrtvii. Četudi

različne im pogosto zelo nej a'sne oziroma nedo
ločljive pa ;510 vendarle najpogostejše naslednje
interakdje.

- Vpleteni je v razmerju le z enim v \krimi
nalnem 'paru, bodilsi s storilcem bodisi z žrtvij'o.

Vpleteni sodeluje z obema.
- Vpleteni je sploh neznanec - bodisi za

oba, bodisi za t:Lstega, na katerega strani se
vpleta.

- Visakdo v kriminalnem paru ima svojega
vpletenega (ali celo po več).

- Vpleteni je (ali so) v skupini v kate!'i pride
do medsebojne viktiJmizacije.

b) Pozn-anstv-o IS »paro1m«

V našem vzorcu de bilo kar 53,1 'O/fp ali 307
od 572 zadev takih, pri katerih so imeli vpleteni
razmerje z obema v ;kriminalnem paru ali so
bili !Vsaj poznani m~d seboj že od prej .. Njihove
komunikacije so torej potekale tako z žrtvijo
kot s storilcem kaznivega dejanja. To gotovo
potrjuje spoznanje, da je »vpletenost« funkcija
komunikacij med ljudmi. Ali "drugače povedano,
bolj ko so stiki med ljudmi pogosti, intimni, raz
novrstni jn !socialn'o utemeljeni, večja je možnost
interakcij, ki se taku alt drugače izražajo v od
klonskem vedenju ali vsaj v prispevkih zanj.
Tretjih 'oseb, !ki so ISe poznale samo s !Storilcem,
je bilo pri 239 ali 41,8 % dogodkih. Interakcije
med storilcem ,in vpleteruim so torej predvsem
dvosmerne" čeravnostoDilec v velikem števHu
primerov vzdržuje stike tudi z žrtvijo, kolikor
gre za personalizirana razmerja. Toda pojavljajo
se tudi -kazniva dejanja, v katerih žrtev dosti
krat sploh ni fizična oseba, ampak družbeno
premoženje alii kaka pravno varovana dobrina,
ki jo oba ogl'Ožata.. Med 6116 sodnimi kazenski
mi zadevami smo· ugotovili udeležbo tretjih oseb
pri 572, toda dejavno, vrpleteni na strani žrtev
so bili le pri 6 primerih ali to očitno kaže na
pomanjkljivost zbiranj;a dejstev, pomembnih za
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kazenski postopek. Dejavni udeleženci na strani
Ž1·tev pretežno ostajajo nevidni. Zelo malo vemo
o tem kakšni so njihovi prispevk·i, da je bil nji
hov varovanec viiktimiziran od drugih. Pokazalo
se je, da sodno gradivo ne razkri.va njihove vloge,
kakršna je v resnici. M'orda, pa iSe vpleteni na
strani žrtve vtikajo v krilminaIni par bolj, če i,ma
tudi nasprotna stran svojega »vpletenega«? V
23 zadev pa so bili vpleteni neznanci (ali 4 "/0'
od 572). Neznanci - kot »vpleteni« ----'- odpirajo v
socialni psihologiji oziroma psihologiji kriminal
nega para zanimivo skupino. POZOTIlOst privlaču
je njihov vpliv na dvojico, ki Ise zapleta pre
težno v trenutne konflikte predvsem zaradi nji
hove pobude in prispevkov. 'Do pa pomeni, da
se pred dogodkom, med njimi v glavnem niso
razvijale nobene interakcije.

c) Lastnost razmerij

Vpleteni so v razmerju do kriminalne dvojice
v nekaterih primedh člani skupine, v drugih pa
se pojavljajo v docela drugačnih odnosih, vsaj
z enim od njiju. N}ihove relacije do oškodovanca
ali do stor!i.lca so lahko različne kakovosti. Med
tem, ko so lahko enemu vse, so drqgemu lahko
popolnoma nič. Toda veliko večje število oseb,
ki cimajo\'vloge vpletenih, smo ugotoVtili kot PQ
znane stori!Jcu. Značilno je, da jih sodno obrav
navanje registrira dosledneje in zaradi tega po
stajajo bolj vidni od Ustih, kd so imeli kakršna
koli razmerja tudi z žrtvijo ali samo z žrtvijo.
Po lastnosti razmerij so na obeh straneh kot
»vpleteni« na prvem mestu zakonec, starši in
družinski člani, na drugem znanci, na tretjem
pa sosed, sostanovalec, in sovaščan pri poznan
stvu z žrtvijo, ozi'roma sodelavci storilcev. Ta in
ostala ra~merja kažejo in potrjujejo, da je »vple
tanje« predvsem posledica že' vpeljanih odnosov
med ljudmi. Za »vpletenost« v kakršnikoli kri
minaliteti, razen pri tisti, ki je izrazito situacij
ska in trenutna, je potrebno prejšnje medsebojno
poznavanje, v:p1ivanje, sodelovanje in neredko
tudi pripravlj,anje, da bi lahko nastala nevar
nejša posledica.

»Neznarnc1« se 'pretežno V!pletaj-o le v nasilniški
kriminal, ,kot so umori, telesne poškodbe in na
silniško obnašanje oziroma izjemoma v premo
ženjska kwniva dejanja.

d) Motiviranoot

V;pleteni se vmešavajo predvsem v razmerja
znancev in ISO posebnost lastnosti, ki se razvijajo
med prav določenimi ljudmi, ki imajo že tako
določen namen združevati se, bodisi v primarnih
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bodisi v sekundarnih skupinah kot so: družina,
sorodstvo, soseska, pri delu itd. To tudi pomeni,
da je vpletanje v razmerja drugih normalnost
v človeških komunikacijah in se začenja s čisto

navadnim poznanstvum tja do tesnih stikov v
družin:i, ljubezni iJpd.

Zato je tudi docela vsakdanje, da njihovo
»vpletanje« vodi določena motiviranost. Cetudi
niso vedno glavni dejavnik,i pa so pri tem po
membni udeleženci, ki napeljujejo na določeno

mutiviranost drugih ali dele .svoje motivacije
z drugimi docela enakovredno ali kot podporo,
včasih prevzemajo pobude v svoje roke, na na
čin, v katerem postajajo glavni protagonist deja
nja, le da so drugi prevzeli njihovo vlogo in
na'mesto njih uresničili njihovo zamisel, potrebo,
cilj, namen itd. Prav v tej zadnji vlogi je skrita
njihova največja nevarnost, ker ostajajo v ozad
ju, skriti za. kom v krimirra!ln-em paru, ki name
sto njih nosi glavno odgovornost, dosežke pa
neredko požanjejo Vlpleteni. Prav o psihičnih pri
spevkih, vpletenih v kazensko dvojico, pa je le
malo ali skoraj nič strokovnih ,podatkov in po
jasniJL V tem pa vidi-mo glavni problem za
razumevanje tega podro:čja.

Vpleteni vhsih ravnajo tako kot drugi priča

kujejo od njih glede na 'socialne vloge, ki jih
imajo kot družiniski člani, kot delavci v svoji
delovni organizaciji, kot posamezniki s svojim
statusom na družbeni lestvici, v socialnem okolju
itd. Lahko so potisnjeni v ospredje, da morajo
reagirati slc!ladnn s svojim poklicem, položa
jem, odgovornostjo itd. Kdaj pa kdaj posnema
jo, svoje vzornike, igrajo varuhe in zaščitnike itd.
Ne tako redko celo prevzemajo iniciativo, ki
ima pomen storilčevega delovanja, dejanje pa
kasneje namesto njih opravi nekdo drug. Glede
na to se postavlja vprašanje, koU~o je v sodelo
vanju »tretjih« in v njihovih prispevkih tudi
prizadevanj za morebitno samorealizacijo.

V kakšnih smereh se razvija njihova motivi
ranost? Ne glede na udeležbo na katerikoli stra
ni, je koristoljubnost izmed vseh vrst motivira
nosti na prvem mestu, oziroma prizadevanje za
neke Iroristi je bilo najpogostejši razlog za ude
ležbo vpletenih pri nekaterih vrstah kriminala.
Tak-oj za njo je nastopaštvo in agresijam po
dobna motiviranost. Skupno izhodišče vseh v to
zvrst upoštevanih namenov (vpletanja) je ne
kakšna, ii agresivnosti izhajajoča dejavnost,
v kateri imajo posamezniki ,pred očmi predvsem
sebe, svoj :interes, 'Svoj'o osebnost itd., s kate
rimi so v socia!lnem okolju skušali poudariti svoj
cilj. Nasilje iJn agresija ipa nasploh ustvarjajo pri

soljudeh 'potrebo po ,istovrstnem odzivanju, tako
da bi lahIro rekli, da imajo vpleteni v takih
pOIložajih nemajhen prispevek v etiologiji nasilja

. in pri oblikovanju »knirninalne dvojice«.
Kazui1stika dokalZuje, da 'So vpleteni po svoji

osebnosti po eni strani dominantni, avtoritativni,
na~siIni i'td., prav taIko pa Ise -po drugi pogosto
identificirajo z interesi bodiJsi žrtve ibodi oško
dovanca ali delijo z iIljtma iste usode v zakonski
zvezi, v družini, v sorodstvu, v soseščini, pri
zabavi in razvedrilu in še kje. Od tod nastajajo
položaji, da vpleteni ustvarjaj·o razmere, v kate
rih se neredko drugi »tQ\lčejo« ·za tisto, kar so
sami načeli zaradi različnih vzrokov. Zato je
marsikaj 'skrito za naiSilnostjo kot najbolj na
zunaj vidno manifestatiVlll!o lastnostjo.

PO' kolJ:ičini udeležbe vpletenih v »kriminalni
par« zaradi škodoželjnosti, nevoščljivosti, neso
glasja, prepirljivosti, maščevalnosti, sovraštva
itd. so le--ti na tretjem mestu motiviranosti.
Maščevalnost, sovraštvo itd. 'S:o verjetno najbolj
nizkotni nagibi, ki Ise pogosto seveda ne kon
čujejo samo rS fenomenološkiimi razsežnostmi
svoje narave, m,arveč gredo od tod dlje tudi
v druge oblike izraža-nja nenalklonjenosti do ene
ga ali obeh v paru. In to z nasiljem, agr-esijo,
pošk~·vanjem reči, Viplivanjem na druge, da
store kakšna kazniva dejanja ipd.

Zelo pestri, toda nič manj tnevarni so razlogi
povezani z neustreznim opravljanj~m delovnih
dolžnosti. »Vpletenri« so navadno sodelavci, če

ravno jih v pravnem pogledu ne bi mogli ozna
čiti kot sostorilce in pogost-o ne kot pomagače in
na:pe'1jevalce, pa fi svojo navzočnostjo, tihim pri
stajanjem, indolentnostjo, neaktivnostjo, malo
marnim odnosom do dela in neodgovornostjo, če

ne z lažno solidarnostjo, ustvarjajo razmere,
v katerih prihaja do .kmminala. Najpogosteje jim
ni mogoče naprtiti kazenske odgovornosti, toda
moralno so vsekakor soodgovorni za pojave, ki
jih drugi store v njihovem okolju. Najpogosteje
res nimajo nepQlSredne koristi, marveč predvsem
omogočajo škodo -na družbenem premoženju, ki
nd majhna.

Ljubezenski in spolni motivi niso tako redki.
Značilen in verjetno najbolj splošen model ko
munikacij te vrste, je tako imenovani »ljubezen
ski trikotnik«. Ceprav ISO, sicer dosti bolj redko,
še kakšne druge variante, z večjim številom ude
leženih ljudi kot je trojica, pa je potrebno po
udariti, da so »trije« najbolj pogost slučaj, v kate
rem nastane spopad. Vpleteni v kazensko dv,6
jico je najpogosteje t~sti, za katerega se borita.
Ima dominantno vlogo. Pogosto celo vzdržuje
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ra,zmerja z obema, pozna oba, z njima manipu
lira in to telesno in ,čustveno, lahko je gospodar
obeh, ali samo enega od njiju. Včasih stoji ob
strani ali pa vpliva na kakovost razmerij.

Med ostalimi motivi so: dobronamernost, uslu
ga in pomoč, npr. pobude v zvezi znasilnimi
vselitvami ter nagibi povezani s ponarejanjem
čekov in listin, sorodni koristoljubnosti.

e) Posledice

Posledice vmešavanja v »kazensko dvojico« so
pri 572 dogodkih prinesle predvsem korist sto
rilcu (33,4 "I.) in "",pletenemu« (32,7'1.), pa tudi
škodo vpletenem (10,8 ul.). Delovali pa so tudi
v korist žrtve (8,4 ·1.). Druge mOžIlIosti so le malo
številne in jih ne omenjamo posebej.

Sodelovanje v » korist« na strani storilca, se
kaže v različnih obUkah kot pomoč, napeljeva
nje, omogočanje, vzpodbujanje, hrabrenje, nu
denje priložnosti alt ustvarjanje situacij, ki tudi
v p:sihološkem smtslu usmerjajo storilca k prav
določenemu ravnanju. Vpleteni so največkrat

sorodniki, prijatelji, znanpi in sploh osebe; ki
se med seboj poznajo in pogosto spodbujajo.
Storilec kot izvajalec je pogosto »'lutka« v njiho
vih rokah, je človek, ki počenja nekaj, kar bi
vpleteni hoteli dela1i. Storilec zanje stori nekaj
zaradi tega, ker vpleteni nanj tako delujejo za
radi zaupanja, tovarištva, solidarnosti, prija
teljstva. Največ vpletenih na strani storilcev je
predvsem pri telesnih poškodbah in tatvinah. Za
njima slede gospodarski kriminal in goljufije,
poškodovanje tuje stvari in verbalni delikti.

»Vpletanje« pa je zelo pogosto tudi sebično

ravnanje, egoizem, nastopaštvo, izkoriščanje,zlo
rabljanje in še marsiJ<aj drugega, tja do altru
izma na drugi strani skrajnosti, ki pa se včasih

nesrečno konča a'Li pa v .skladu s splošnimi
moralnimi normami oziroma veljavnimi pravni
mi 'pravili.

Vpleteni »dela« tudi v korist žrtve, vsaj tako
se izkaže pri tehtanju posledice, čeravno se to
ne dogaja pogosto. Pomembno je naslednje: da
so prd. tem predvsem naJpeljevalci, ali pa .se raz
logi za konfliktnost sploh začno zaradi njih in
da so posledice njihovega vpletanja povprečno

hujše. In če je tako, potem so bolj prispevali
k viktimološkemu ciklusu kot tisti, ki so postali
žrtve. Tega pa viktimologija še ne upošteva.

Razplet dogodkov pa se včasih obrne tako, da
pade posledica ali del posledic tudi nanje. To
pomeni, da tudi sami čestokrat potegnejo krajši
konec in čeprav niso žrtev v pravem pomenu
besede (ker je žrtev nekdo drug) jo pogosto "sku-
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pijo« za druge. Dogodki, bodisi med ljudmi, ki
stalno žive skupaj bodisi, da so njihovi stiki le
befu1a in slučaj.na :srečanja so včasih nepredvid
ljivi in s svojimi sestavinami tako zapleteni, da
se ni mogoče iz{)gniti posledicam. Zato se zgodi,
da je postal vpleteni nekdo, ki bi sicer moral
biti žrtev ali storilec 0'ziroma storilec in žrtev
sta postala to, kar bi moral biti samo vpleteni.

4. Udeleženost pri posameznih skupinah kaz
nivih dejanj

Udeležba vop~etenih je najmočneJ8a tam, kjer
so tudi s·tiki med ljudmi najštevilnejši in kjer
ljudje vstopajo v medsebojna razmerja na teme
lju čustvenosti tn drugih. razlogov, ki so po
membni, če ne odločilni. Zato je najpogosteje
predvsem skupina tista, v kateri se razpletata
tako viktimološki ciklus, kot njemu ustrezna
kriminodinamika. Vpletenost je najbolj razšir
jena pri tistih kaznivih dejanj.ih, ki so najbolj
persona1izirana. To pa je kriminaliteta zoper
življenje in telo ter zoper čast in dobro ime.
Obe vrsti predstavljata kriminal nasilja oziroma
agresijo človeka nad sočlovekom, v hujši ali
milejši olilliki. Vseh drugih pojavov z vplete
nostjo je znatno manj, čeprav vendarle so, toda
tako ali drugače potrjujejo, da je vpletanje, vme
šavanje, udeležba, sodelovanje itd. mogoce, ne
le v katerihkoli človeških stikih, ampak tudi
pri kakršnemkoli kriminalu. Povsod ima lahko
svoj interes poleg storilca ali žrtve še kdo drug.

Fizična nasilnost. Nasilje je v bistvu uveljav
ljanje kakih koristi ali interesov zoper drugo
osebo, aId. zoper nasprotnika in je staro toliko kot
človeštvo, Pomeni drugemu vrsiliti svojo voljo;
ga onesposobiti ali celo uničiti. Nastaja posa
mezno ali skupinsko. Motiviranost zanj je iskati
v zado.voljevanju določenih potreb, tako mate
ria!lnih, psihičnih in drugih. Vpleteni v fizično

nasilje kazenske dvojice Ipogosto nimajo tako
majhne vologe. Zato pade včasih odgovornost
(toda najpogosteje ne kazenska) za nastanek po
java bolj nanje kot na 'Storilca, ki je dokončal,

kar so začeli. Očitni oo tudi njihovi prispevki
v pS!i:hičnem ,smislu, ko s svojdm ravna'Iljem,
zadržanjem, odnosi itd. do obeh v poznejšem
paru oblikujejo njuna razmerja in prisilijo zla
sti storilca k maščevanju ali povračilnemu na
padu.

Besedno (verbalno) nasilje. Le majhen del pri
haja pred kazen~ko· pravosodje, odvisno od tole
rantnosti ljudi med seboj. Lastnost biti verbalno
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ogrožen je predvsem domena lj udi s stalnimi in
tesnejšimi stiki. Čeravno ni malo konfliktov, ki
imajo za posledico verbalno nasilje med kazen
sko dvojico in jih vz;podbujajo ljudje od stram
na kateremkoli področju človeškega življenja in
iz številnih razlogov, se iz sodne kazuistike kaže,
da so srp-ori zaradi ljubezni, lastnine in spoLnosti
vendarle najšteViilnejši in v ospredju.

Spolno nasilje. Nasilje Be pog-osto začne s spol
nostjo, ali spolnost konča z nasiljem, kolikor
oboje ni ves čas medsebojno pogojeno in pre
pleteno. Vpleteni, čeprav jih zlasti pred kazen
sko pravosodje prihaja zelo malo, morda tudi
zaradi sramežljivosti žrtev spolnih deliktov, se
na tem 'področju pojavljajo kot pomagači, nape
lj evalci, oziroma ustvarjalci ustreznih situacij ali
spodbujevalci.

Vmešavanje pri upiranju uradnim osebam.
Upiranje uradnim osebam je pri nas skoraj
vedno povezano z o.pit'Ostjo storilca, bodisi da
gre pri tem za kazniva dejanja bodisi za lažje
oblike kot so prekrški. Na podoben način pa 'Se
konfliktom pridružujejo tudi vpleteni. Le-ti so
iniciatorji, .sodelavci s stranskimi vlogami, pod-'
pihovalci ali pa do-cela »nedolžni opazovalci«, ki
sicer v redu opravljajo svoje dolžnosti, pa zaradi
nepričakovanega reagiranja drugih, povzročajo

nasilno odzivanje z1lasti zoper nadzorne organe.
Nasilje v družini. Če je kje največ vpletanja

v viktimološki ciklus od strani 'Oziroma od tretjih
oseb, je to lahko predvsem v družini. V dru
žini skoraj niso mogoči odnosi le med dvema
vlogama. Vsaj ne v izključni in čvrsti obliki,
marveč se jim pridružujejo še druge. Ob reci
pročnosti vlog se razvijajo tudi ljubosumnost,
sovraštvo, tekmov.alnost, strah, odklanjanje,
sprejemanje itd. in v dosti družinah je vel:iko
konfliktov iz različnih vzrokov. Zato preučeva

nja dejanj ne gre ločevati od žrtve, storilca in
tretjih oseb. V družinsko psihodinamiko se torej
verjetno bd,lj kot v katerokoli drugo vmešavajo
vpleten~, Ici so obenem tesneje in bolj povezani
med seboj, pogostokrat tudi z grozljivejšimi po
sledicami in znatno emocionalneje kot v prene
katerih drugih primedh.

Prispevek v premoženjskem kriminalu. Če je
pri nasilju prevladujoča -motivri.ranost za ude
ležbo čustvenost, kakorkoli vzpodbujena in po
vzročena v medsebojnih dogodkih, predvsem
poznanih ljudi ali živečih v stalnih razmerjih,
je pri vpletanju v premoženjske zadeve osrednja
značilnost korist, gmotna prednost - skratka
vrednost. Če gre pri nasilju venqarle za neke
poglede, ideale, dominacijo zaradi vsiljevanja

vedenjskih vzorcev itd., je vpletenost v konven
cionalni lastninski kriminal dosti bolj razumska,
manj impulzivna in bolj premišlj ena. Izjema od
tega je poškodovanje tuje stvari.

V;pleteni imajo 'pri gospodarskem kriminalu
zelo razLične vloge, kolikor niso v posameznih
primerih zelo blizu vlogam resničnih storilcev
in povzročiteljevpojavov ali glavni nosilci kaz
nivih dejanj. Sicer pa so napeljevalci, pomagači

ali organizatorji. Med njimi se pojavljajo tudi
odgovorne osebe v delovnih organizacijah, ki
dajejo nezakonite ukaze ~n napotila, po katerih
drugi postajajo storilci. Pri tem se največkrat

dogaja, da ne gre za individualno oz. zasebno
korist, marveč za različne malverzacije, ki pri
našajo kolektivne prednosti. Zato niso redki
pojavi, ko se celotno poslovanje spremeni, ali
v i'skanje skupinskih koriISti z izigravanjem ali
obhajanjem predpisov ali pa posamezniki v sku
pinskem vzdušju nepošten-osti, malomarnosti in
neodgovornosti iščejo individualne koristi. Na
staja stanje, ki je tako, da ponekod postaja ne
poštenost na delovnem mestu že kar normalno
ravnanje,

Druga deviantnost (kriminalnost). Iz posamič."

ne razpršenosti po razThih vrstah kriminala, lah
ko naj,>0dlagi kazuistike sklepamo, ne le, da ni
človeŠKega ravnanja, marveč tudi ne kaznivega
dejanja in sploh deviantnosti, v katero ne bi na
tej ali drugi strani ali pa kar s pomembnimi
prispevki nastopaLi ljudje z vlogami, ki jih ime
nujemo »vpletenost«, čeprav redkeje kot pri
tistih, ki smo posebej omenjali.

5. Vrste viktimizacije in sodelovanje vpletenih

Z znanjem o žrtvi prihajamo do ugotovitev
o primarni, sekundarni in terciarni viktimizaciji
in zlasti znotraj primarne o vzajemni oškodova
nosti in še posebej do morebitnih dejanj, pri
katerih sploh ni žrtev (vsaj nekateri tako po
jasnjujejo nekaj prepovedanih ravnanj). Zato se
pojavljajo vprašaoja v kolikšnem obsegu in
kako se vpleteni vmešavajo:

- v osebno in neposredno viktimizacijo žrtve
(tudi takrai, kadar ne gre za ljudi),

- kakšni so njihovi prispevki v posredni
oškodovanosti, pri kateri storilec pred dejanjem
ni imel razmerij z oškodovancem in prav tako
ne vpleteni, kolikor ni deloval na strani 'Storilca,

- kako so se vpleteni zadržali v vzajemni
viktimizaciji obeh v paru, ki sta vsak s svoje
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plati prevzela oboje: vlogo žrtve in vlogo sto
rilca hkrati in to drug proti drugemu, in

- kakšne 'oo bile nj.ihove vloge pri drugih,
manj številnih oškodovanjih?

Ta'ko so vpleteni sodelo,vali v primarni vikti
mizaeji s 66,1 %;, sekundarni 22,2'v/a, terciarni
10,5 'O/o in dejanjih »brez žrtev« 1,2 '0/&.,

Nam se je pokazalo smotrno razločevanje treh
oblik (primarne) viktimizacije, in sicer: nepo
sredne ali osebne s 73,5 'fl!(J, posredne, neosebne
oz. -predmetne s 24,l'o/fJ in vzajemne s 2,40/(1.

Osebna i:n neposredna vpletenost je torej naj
pog.ostejša in obenem tudi kot lastnost osebne in
neposredne viktimizacije.

Za osebno in neposredno viktimizacijo je zna
čilna personaliziranost razm~rij, v katerih so
ud<!ležene tudi tretje ""ebe. Vpleteni pogosto
sodelujejo že od začetka razvoja: viktimogene
psihodinamike. Le-ta se pogosto začne zaradi
njih, na njihovo pobudo; po njihovih prizade
vanjih, z njihoviimi 'prispevki na eni ali drugi
strani kriminalnega 'para, kar dokazuje zbrana
kazuistika. V krusnejši posledici imajo nemajhen
pomen, čeravno so lahko njihovi vplivi, v kate
rikoli fazi medsebojnih interakcij zelo nedolžni,
manj v~dni ali celo manj 'Pomembni. Nasprotna
stran v paru pogosto nima pregleda nad psiho
socialnimi dogajanji druge strani, zato je sode
lovanje vpletenih pri osebni ali neposredni vik
timizaciji čestokrat močno zabrisano ali celo
skrito. To toliJko bo~j, kolikor bolj so razmerja
med ljudmi intimna, diskretna, čustvena ipd.

Neosebna, posredna (ali predmetna) viktimiza
cija je oškodovanost v odsotnosti na kraju de
janja, je ogrožanje v določeni socialni razdalji in
ob storitvi dejanja žrtev ni navzoča. Zato tu ni
telesnih poškodb, ni na's;lja nad 'ljudmi, je pa
nasilje nad njiho>vimi stvarmi, ugledom, častjo,

premoženjem, pravicami itd. Na storilčevi strani
imajo vpleteni od »!l1edolžmih opazovalcev« do
sostorilcev še vloge napeljevalcev, pomagačev,

izvaja!lcev in epodbujevalcev in najrazličnejše

druge, s katerimi na tak ali drugačen način

prispevajo k l'azvoju dogodka. Na storilca naj
večkra.t delujejo ohrabrujoče, kajti v nasprot
nem primeru mansikdaj sploh ne bi prišlo do
kaznivega dejanja.,

Pojavov, pri -katerih se posameZiniki vpletajo v
takšne posledice, ki so usodne za oba v paru, ni
mnogo. Čeprav niso številIni pa povzročajo oško
dovanoBt za oba,kar je razloček ad drugih oblik.
V vseh drugih primerih je škoda le na eni strani,
»žrtvovanost« na!Stajakot vloga le pri ti-stih, ·ki
so to »dopustili«. Tu pa je obojestranska oz.
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vzajemna. Značilno je, da so udeleženci tu bolj
množični, ikajti »medsebojno obdelovanje« pri
pretepih in prepirih vedno priV'ablja podpiho
valce tako -na začetku -kot 'na'koncu, kolikor se
zaplet tega viktimiziranja sploh ne začenja za
radi vzpodbujevalcev in podipihavalcev. Zato se
tudi dogatja, !da !Se medsebojno viktimizira drug
par, i[1 ne tisti, ki bi lSe moral po etiolaški za
snovi. Medsebojna oziroma vzajemna viktimiza
clja je :lahko tako osebna in neposredna kakor
tudi posredna oziroma rpredmetna.

S sekundarno viktimizacijo !so oškodovane
kake organizacije, kot so pri nas npr. delovne
organizacije, društva, pravne osebe itd. Žrtev
pri tem ni osebna, ampak skupinska, kolektivna
(lahko je tudi družina), podjetniška itd. Vpleteni
se tudi pogosto pojavljajo sicer v dokaj ne
dolŽ1l1ih vlogah, toda njihov momlni prispevek
ni nezanemarljiv. Ustva.rjanje vzdušja dopust
nosti, ugodnih predkriminalnih situacij, malo
marnosti in neodgovornosti, ,ki preraščajo že kar
v normalno stanje, je vedno posledica delovanja
v kalki skupini ali v okolju !po:same;mikov~Nji
hovih navad se nalezejo tudi drugi, ki zapadejo
kriminalu ter individualni in skupinski nepo
štenosti.

Tercid'tma viktimizacija zadeva predvsem de
janja, ki niso naperjena zoper posameznika .in
skupino, marveč ogrožajo dobrine kot ·50: javni
red, j alVna varna,st, državna varnost, družbeni
red, družbeni mir, pravni red, javnost nasploh
itd. V],oge vpletenih pri terciarni viktimizaciji
so podobne kot pri drugih. Tudi pri ,njih gre za
vzpodbujanje, pomoč, napeljevanje in sploh za
ustvarjanje položajev, v katere »pahnejo« pred
vsem druge, da ipostanejo storilci kaznivih de
janj,
Prevladujoča razlaga :pojma dejanj »brez

zrtev« zastopa ·stališče, da je tovrstni kriminal
mog,oč le, če obsega menjavo dobrin ali uslug
med odrasliim1i, ki se o tem sporazumejo za
čas, ko ta za,menjava poteka.5 TQ pa ni edino
poj-movalIlje tega vprašanja. SOo še razne druge
opredelitve, tja dO' IStaHšč, da take 'kriminaJitete
in v.iktimiziranosti sploh ni. Vpleteni v naši ka
zuistiki na tem podr·očju iščejo koristi predvsem
zase, še posebno ,ker je »žrtev« dvomljiva ali je
ni, oziroma je imagiJnarna in nevidna. Kaže tudi,
da bi včasih vpleteni morali biti prej storilci
ali VJoo.j sostorHci, Ikot Jpa to, kar jih imenujemo
v tem razilskovanju.

;; Bedau, poročilo na ;v1iktimološkem .simpoziju v
Jeruzalemu 2. do 6. 9. 1973, s. 9, tipkopis.
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6. Morfološke značilnosti vplivanja na
»dvojico«

Čeprav so vplivi na kriminalno dvojico, ki
povzročajo kaznivo 'Posledioo, zelo različni .:iJn se
gajo od teJesnega, prek psihličnega, moralnega in
še do kakšneg.a drugega delovanja, se za naš
namen nakazujejo predvsem rnaslednje obUke:
povzročitev 'Preddeli!ktnega stanja 28,8 lj/fp, sode
lovanje - 50storHSftvo 19,1 '0/&, pomaganje 13,8 0/0,
zapeljevanje' 13,llfJ/o-, ljubezenski vplivi 9,6 u/o,
neustrezno opravljanje dolžnosti 9,1 1J/fA, kazno
valnomaščeva:Iniposegi 2,6 '{l/f} itd.

»Vipleteni« ne bi bili to kar dokazujemo da so,
če ne bi ustvarj ali preddeliktnih situacij, v ka
terih se nekaj zgodi, vendar tako, da drugi od
igrajo glavno \7llogo in !Ile oni sami. Pogosto je
težko ugotoviti ali je bilo tako vzdušje naklepno
pripravljeno ali pa gre za splet okoliščin, v ka
terih so v1pleteni enako podobno žrtve razmer, le
da so v pOisameznih okoliščinah imeli dejavnejšo
vlogo. Na splomo pa bi lahkD rekli, da so v
dosti primerih Vlpleteni psihično, telesno, moraJ~

no ali kako drugače močno sode'1ovali pri obli
kovanju r.azmer ali vsaj posameznih okoliščin,

v katerih ISO -drugi nato šteli za ,potrebno, da
nekaj \Store, posredujejo, vplivajo ali na taik ali
drugačen način urede neko ,stanje, četudi s
kaznirvi'm dej amj em. Neredko so tovrstni vikti
mološki ciklusi tako zapleteni, da bi lahko bil
žrtev kdorkoli med njimi, tudi tisti, ki je. postal
storilec ali tisti, ki se vpleta od strani.

Za ».sodelovanje« je dokaj značHno telesno in
manj psmično prispevanje k posledici dejanja.
Po svojih oblikah je zeilo raz.učno in 'se navadno
končuje nasi\lno. Ceprav so lahko telesne po
šl<odbe na prvem mestu pa je pri tovrstni ude
ležbi vendarle dosti kaznivih dejanj zoper uprav
ljanje družbenih sredstev in naravna bogastva
s poneverbami na čelu, veliko je tatvin, poško
dovanja tuje stvari, goljufij in nekaterih drugih
k.aznivih dejanj zoper družbeno in zasebno pre
moženje. S pomaganjem pretežno nastopajo
znanci, torej 'osebe, iz že tako ali drugače vpe
ljanih ra.mnerij. Če pa ne, je »poznanstvo« po
sredovanb. Zato 'se je v tem smislu pokazala ne
le slojevska, ma,rveč tudi določena nacionalna
povezanost. Pomoč, napeljevanje, organiziranje,
v:spodbuj,anje itd. so dejaVl!liki, ki imajo za mar
sikoga tudi pri kaznivem dejanju človeškD po
zitivno, prija.rteljsko in :solidarnostno socialno
vsebino, ZlIasti je hUo to očitno pri nezakonitih
vselitvah.

V napeljevanje ali zapeljevanje se vključujejo

sodelavci, predpostavljeni, znanci) sorodniki, pri~

jatelji in sploh bližnji, ki imajo vpliv na sto
rHca. Storilec jim navadno zaupa, zanj pomenijo
avtoriteto in neredko se je težko odreči nasvetu,
predlogu, nagovarjanju, prepričevanj-u, zapelje
vanju itd., še posebno, ker se dejanje pogosto
kaže kot usluga, ki pomeni ali povračilo druge
usluge, a;li zagotovilo za nekaj, kar je treba šele
priča,kovatiod na!peljevanca. Drugačen je seveda
položaj, v katerem imata koristi tako 'storilec
kot napeljevalec in oba pričakujeta določene,

predvsem materialne prednosti.
Pri vp1ivanju z ljubezenskimi in spolnimi se

stavinami gre za dvoje: po ~eni plati predvsem za
zadovoljitev spolne potrebe in za sodelQvanje
vpletenega pri tem, kar je predvsem domena
moških in tega ,ni toliko, po drugi pa za najraz
ličnejša dejanja, storjena zaradi ljubezenske pri
krajšanosti, ljubosumnosti, maščevanja, tekmo
valnosti, povračila, jeze proti istemu spolu, ali
tako moških :proti ženskam kot žensk proti
moškim. Ve'Čina vpleten!i.h Ise tu.s sv'ojimi vlogami
nakazuje v zelo diskretnih in osebnih razmerjih.
Ker so Uistvarili odnose z -nekim drugim partner
jem, je vedno nekdo prizadet zaradi njihovega
ravnaija in želi zadevo kakorkoli urediti ter se
pogQsfo maščevati, alii nad partnerjem ah, toda
redkeje, nad tistim, ki je to stanje povzročil.

Zaradi tega včasih prihaja do vzajemne ali do
dvojne viktimizacije. Z vzajemno viktimizacij o
storilec in žrtev poškodujeta drug drugega, vple
teni pa 'ostane nedotaknjen in ob strani, oziroma
v ozadju. Dvojna viktimizacija pa je kadar pride
do poškooDvanja žrtve in vpletenega.

Najpogostejša oblika tovrstne viktiJ:nodinami
ke je »ljubezenski trikot«, ki ga predstaVljajo-:
storilec - vpleteni - žrtev. Vpleteni je ključna

oseba, zaradi katere· pojav sploh nastane.
Spričo dokaj splošnega vzdušja malomarnosti

in neodgovornosti v naši družbi je število zane
inarjanja dolžnosti razmeroma majhno. Tako
imenovane terciar.ne in sekundarne viktimiza
cije res ni veHko in na teh dveh področjih sta
pričakovanje in dejanskost močno v nasprotju,
čeprav se v zadnjih letih močno poudarja dosled
nost v pregonu goopodal'skih škodljivcev in stro
gost v rabi sankcij. Vpleteni zato zelo poredkoma
prihajajo zaradi svoje udeležbe pred sodišče. V
glavnem so za pojave odgovorni tisti, ki so
zna:t;no bliže (fizični) »storitvi« dejanja. Morda
jih včasih doseže disciplinska odgovornost, toda
njihovih prispevkOV V genezi kriminala, četudi

niso vedno naklepni in vidni, ni ID'Ogoče prezreti
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v naših raz.mišlj.anjih. Kar pa je najbolj nevarno
je to, da s svojimi ravnanji pogosto ustvarjajo
in oblikujejo splošno vzdušje malomarnosti, ne
odgovornosti, nedelavnosti, nedisdpline itd.
Maščevanje, povračilo, prizadejanje škode,

ustvarjanje težav ter podobna reagiranja na ne
kaj, kar je bilo komu prej storjenega kot zlo,
v vsakdanjem življenJu niso redkost. Vpleteni
povzročajo razmere v katerih so viktimizirani
drugi ali pa vsaj pri tem enakovredno sodelu
jejo. To se pogosto dogaja v družini, sorodstvu,
med prijatelji itd. V teh skU!p1nah so razmerja
dostikrat tako načeta, da so spopadi vsakdanji
način reševanja stanja, ki je viktimogeno in se
dostikrat sploh ne ve, kakšno vlogo bo kdo imel.
Pri tem je kaznivo -dejanje lahko čisto slučajna
posledica skupinske dinamike, ki bi lahko imela
drugačen raZJplet in je zato kaznivo dejanje v
bi-stvu izid s popolnoma drugačno zasedbo. Zato
bi bil vpleteni včasih lahko tudi storilec ali
žrtev.

7. Poskus tipo!oške klasifikacije

V viktimološki ciklus ali kriminoviktimopsi
hodinamiko se torej čestokrat vključujejo tudi
osebe, ki imajo različen pomen, vloge in prispev
ke v vseh fazah tega procesa, od pobude za
dogodek do posledice dejanja in še kasneje. To
pomeni, da niso brez vrednosti za nastanek poja
va. Ker jih ni malo in ker veliko število ljudi
postaja žrtev ali storilec samo zaradi njih, ali
pa z njihovim sodelovanjem, menimo, da se jih
je treba prav tako lotevati z določenim klasifici
ranjem za istovrstne namene kot to delamo za
žrtve in storilce, kajti vse tri vloge (kjer so) po
menijo s kaznivi'm dejanjem zaključeno celoto.

Zato jih poskušamo tipologizirati po nasled
njih izhodiščih:

- Normativno kot: napeljevalce, pomagače in
organizatorje (glej npr. člen 23, 24 in 26 KZ
SFRJ).

- Po razmerju do dvojice kot: delujoče samo
na eni strani .ali »posamezne«, delujoče na obeh
straneh ali- »skupne«, ponavljalce ali nepopust
ljive in nepoznane ali slučajne.

- Po jakosti prispevka: aktivne in pasivne,
posredne in nepO'sredne, prikrite oziroma latent
ne in nedolačne.

- Po »krivdi« udeleženosti in odgovornosti
kot: nedolžne ali brez prispevka, sporazumne ali
konsenzualne, sodelujoče in bolj »krive« kot
storilec.
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- Po nekaterih najbolj značilnih biopsihoso
cialnih lastnostih kot: agresivne oziroma bojevi
te, maš·čevalne, zvijačne, simulantske in posebej
še alkoholomane.

Tipologija se po kakšnih posameznostih tudi
prekriva. Kot drugje prav tako v njej ni docela
čistih tipov, ki bi se pojavljali samo veni zvrsti.
To tudi ni bil naš namen, ker smo izbrali več

izhodišč za poskus klasifikacije, ki že same po
sebi zahtevajo poglobljeno raziskovanje in razvi
janje tovrstnega znanja ter merjenje in preuče

vanje njihovih prispevkov. Toda že naš poskus
kaže na dokaj široko področje njihove udeležbe.

Vsako tako obravnavanje pa terja vključeva

nje več znanosti, podobno kot je to v kriminolo
giji, viktimologiji, penologiji, kriminalistiki in
drugih di,sciplinah o deviantnem vedenju, ki se
IQtevajo tipologij za svoj namen.

8. »Induktologija« - predlog za razvIJanje
znanja o vplivanju na storilca in žrtev

ViktimDkriminogenega kompleksa in kakršnih
koli psihodinamičnih procesov kaznivega deja
nja samo na relaciji kazenske dvojice ni mogoče
preučevati brez prispevkov drugih bseb, ki ka
korkoli dl>lujejo, bodisi na žrtev bodisi na sto
rilca, bodisi na razmere ali na vse hkrati in s
tem povzročijo kaznivo dejanje. Z vpletenimi se
razširja krog oseb, ki v kaznivo dejanje vlagajo
svoje prispevke_ Le-ti neredko nosijo ključ v ro
kah za razlaganje pojava. Dostikrat pojava, sto
rilca in žrtve brez njih "ploh ne bi bilo. Viktie
modinamski ali kriminogenetičniproces se vča

sih z njim sploh prične 'in ga ne bi bilo, če bi
izostali s svojimi deleži.

Zato jih mora upoštevati tudi etiologija kri
minalitete, ki jih je doslej zanemarjala in se jim
izogibala pod vtisi kriminoloških teorij in ne
dovršenosti viktimoloških izhodišč. Ker pa so
nekje v sredi in med njima, velja to področje

zastaviti samostojno, bolj načrtno in celovito.
Vpleteni pogosto sodelujejo v ustvarjanju »na
elektrenih« razmer, za kriminal ugodnega vzduš
ja, nediscipline in malomarnosti pri delu, ne-:
odgovornosti, razmetavanja, brezbrižnosti, ne
urejenosti, kriznosti, splO'šne neposlušno-sti in
nepazljivosti itd. Oziroma bolje rečeno, vpleteni
so neredko kreatorji kriminogenega ali viktimo
genega stanja (odvisno s katere plati gledamo na
pojav ali z žrtvine ali s storilčeve) in ustvarjalci
oziroma oblikovalci preddeliktnih položajev.

Z razvojem viktimologije, njene teoretične in
ne le praktične konceptua1izacije opuščajo pri-



Janez PečaT: ~~Induktologijw~ - znanje o vplivanju na kazensko dvojico

mat storilca in začenjajo z razmeroma velikim
zanimanjem obravnavati »kriminalni par«, »ka
zensko dvojico« itd. kot celovito dinamičnost

razmerij med žrtvijo in storilcem. S storilcem
in žrtvijo vendarle poskušaj-o razumevati psiho
dinamični proces med obema stranema kolikor
toliko enotno in poglobljeno. Toda to še vedno
ni povzročilo podiranja starega kriminološkega
znanja o etiol-oških in drugih vprašanjih. Sprem
ljajočega znanja nekazenskih oziroma nepravnih
disciplin, ki bi »vpletene« preučevale, obravna
vale in pojasnjevale, podobno kot kriminologija
storilce ln vjlktimologija žrtve, pa sploh še ni.
S tem priJspevkom pa želimo dokazati, da dvojica
ni edina, ki kakorkoli ustvarja posledice. Ka
zenski par je pogosto, to kar je postal, sam
:.>žrtev« vpletenih ali tretjih oseb, je njihova
igrača, ali pa je eden od njiju, oziroma kar oba,
orodje subjekta v ozadju. Mehanizmi obvlado
vanja para po tretjem so često perfidni, zahrbtni,
načrtni, težko ugotovljivi, prikriti, skriti za dru
gimi nameni, ne kažejo se vedno kot telesno
sodelovanje, ampak kot čustveni, psihični, gmot
ni in drugačen vpliv. To ne izhaja: vedno iz jasno
manifestiranega interesa vpletenih, marveč tudi
iz njihove strukture osebnosti, tipa človeka,

družbenega statusa in vloge, življenjskega stila
itd., kar je lahko pomembno za kriminalni par.
Vpleteni se včasih več kot enakovredno pridru
žujejo obema glavnima protagonistoma, ki ju
vidimo le ob posledici. S svojimi prispevki k de
janju se pojavljajo kot tisti, ki se vpletajo z
vzpodbujanjem k ne-kim dejavnostim, z napelje
vanjem, s povzročanjem nečesa, prišepetavanjem,
vmešavanjem, ilzzivanjem, sprožanjem raznih
situacij, razV!nemanjero strjasti, z navdihova
njem, usmerj anj em, prepričevanjem, izsiljeva
njem, manipuliranjem s kom ali s čem, domini
ranje-m in prevladovanjem nad nekom, s sode
lovanjem s kom ali pri čem, z izražanjem svojih
nagnjenosti, ali podpiranjem kakšnih lastnosti
drugih, s povzročanjem tveganja, podrejanja, so
delovanja itd., z ustvarjanjem tekmovanja, apa
tičnosti, letargičnosti, depresivnosti, agresivnosti
in sploh ra~položenja, ki ogroža, spodbuja, nav
dihuje itd. hotenja drugih k določenhn reakcijam
itd.

Druge spodbujajo s svojim čustvovanjem, po
milovanje'm, oma:lovaževanjem, jezo, s kazno
valnimi tendencami, izrazi nesprejemanja, 00
klanjanja itd. in sploh z ustvarjanjem konfliktnih
situacij, v katere »pade« eden ali oba udeleženca
kriminalnega para in postane, ·čeprav je morda
storilec - njihova žrtev.

Njihovi prispevki k posledi<:i so še v prenaša
nju in opazovanju kriminoviktimogenega stanja,
motiviranja za kakšno ravnanje, vzdrževanju
konfliktnih položajev, napetega stanja, s povzro
čanjem ljubosumnosti, osebne prizadetosti in
prikrajšanosti v ponosu, ugledu, časti itd. tja
do vzdrževanja nedopustnih razmerij.

Prav tako de'lujejo v konfliktnih položajih z
izražanjem kakšnih zahtev, s posredovanjem
tendencioznih informacij, lažnih vesti in žalitev,
ustvarjanjem razburljivih scen, nedovoljenih, ne
ustreznih, nepravilnih in nezaželenih navad
(tudi na delovnih mestih in pri opravljanju po
klica), povzročanjero zdrah, puščanjem drugih
»na cedi-lu« ali v položajih v katere so jih spelja
li z ustvarjanjem sumov, dajanjem potuhe, s
podpihovanjem itd.

Dosedanje znanosti o deviantnem vedenju in
njegovih posledicah z oškodovancem vred, niso
imele posebnega posluha zanje razen kazeIl!Ske
ga prava in še to le v najvidnejše-m delu aH naj
bolj manifestativnih simptomih tako, da jih
zaznava komaj desetino tistih, ki smo jih upo
števali po naših merilih. Toda to ne more biti
ustrezna ocena pomembnosti celotnega: področja,
ki se odkriva, če globlje preučujemo kako in
zakaj .sploh nastaja kriminalnost. Mehanizmi
njiho..J\ga odkrivanja so namreč omejevalno se
lektivni.

Zato se zavzemanje za načrtnejše, smotrnejše,
zlasti pa večrazsežnostno ter interdisciplinarno
preučevanje ter raziskovanje »vpletenosti« kaže
kot nujna potreba. Toda to najbrž nista več

krimino1ogij.a in ne viktimologija, ker je subjekt
čisto drugi in njegove vloge popolnoma drugač

ne, kajti pri tem ne gre za storii1stvo (krimino
logija) in ne .za žrtvovanost (viktimologija). To
dvoje ima vsak svoje področje pozo;rnosti in s
tem seveda tudi svojo znan:ost( pri čemer se ne
spuščamo v to ali je viktimologija samostojha
znanost ali deI kriminologije). Obravnavanje
vpletenosti v njenem širokem diapazonu različ

nosti prispeVikov bi imenovali »induktologija«.
Naziv je izpe1jan6 iz latinskega izraza !i.uduco,

inducere. V rimskih pravniških besedilih je
namreč ta glagol vedno povezan s pojmi, ki
pomenijo npr.: vpeljati, zapeljati, nekaj nekam

6 Pri izbiri najustreznejšega izraza je sodeloval
dr. Janez Kranjc, docent za rimsko pravo na Pravni
fakulteti v Ljubljani, ki je za raziskavo v ta namen
pdpravil tudi pravnoetimološko pojasnilo.

O tem glej ..še izraze induco, inductio, inducere,
inductor in razlage v MiTlko Divkovic: Lati:qsko
hrvatski Riječnik, Zagreb 1900, s. 519 in 520 in
v drugih virih.
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pripeljati, n2lpeljati, do česa pripraviti, vzbuditi,
sprijazniti se, naučiti, v zmoto spraviti, povzro
čiti, uvesti, :spodbuditi, povzročiti da do česa

pride itd. Pri izbiri izraza smo izhajali iz njego
vega zgodovinskega pravnega pomena. Podobno
kot je bilo to pri besedah »cr1men« iz katerega
je nastala beseda kriminologija, oz. »victima«,
ki je bila podlaga za viktimologijo, se je beseda
indukto1ogija ipokazala ustrezna tudi za naš na"':"
men.

Induktologija naj bi tako bila novo znanje o
vzročnosti, pojavnih oblikah, lastnostih ljudi, di
namiki medosebnih razmerij in posledicah vpli
vanja na storilca in žrtev kaznivega dejanja ali
na oba hkrati, pri čemer se vpleteni, kot jih
imenujemo, večinoma s svojimi dejavnostmi in
prispevki- nih ne vmešavajo v neposredno ustvar
janje dogodkov, marveč predvsem pri drugih
povzroče prehod na dejanje.

Zaradi njih, kjer nastopajo, ne gre več samo
za »kaz'ensko dvojico«J ·marveč za triadičen

odnos med vlogami treh vrst udeležencev.
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nlnductology« The Knowledge Of Influences Exercised on the
Criminal Couple

Pečar, dr. Janez, Professor of Criminology, Institute of Criminology

In relationships of a >-~criminal couple« there are
often other peqple who are equally involved and
whose contribution to the consequence resulting
from this involvement is of various extent. This
role, denoted as >->-inv01vement-«can be very impor
tant for the development of psychodynamics arising
between the victim and the offender, 1. e., for the
pise of victimological cyclus.

For the purpose of research, 6116 judgements
from the criminal court proceedings of the first and
the second degree were examined; it was found that
there were 572 incidents in which the third persons
were invo1ved and contributed in various ways
either to the victimization or to the commission of
crimes.

3IO

>->-The involved-<-< do not participate only in crimes
against persons but a1so in other types of criminality,
be it as individuals, be it lin group. They are found
in primary, secondary and tertiary victimizatioTI.
They are involved in crimes from personal interests,
groUlp or someone else's linterests, either episodically,
1. e., occasionally or after longstanding relationship
with one or both within the »coUJple-<-<. It may happen
that >->-the invoJrved« later becomes one of the offen
ders or victims, or conversely, that those who are
otherwise expeeted to be one of the »criminal
couple-<-< become >->-the involved« and for this reason
escape criminal justice or are at least very hard to
prosecute. "...The involved« are procurers, instigators,
helpers, accomplices, organizators, etc. and exert,
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according to their role a certain influence-less phy
sical than mental and emotional-on the relationship
between the offender and the v:lctim or influence
only one in the couple. Typological classification of
»-involvement~~ takes into cons,ideration: motivation
for involvement, types of involvement, relationshi:ps
toward the criminal couple, etc.

With research on )->-the involved~~ a new field of
criminology has opened up which could become

in the future, besides victimology, an ind&>en
dent discipline, notably due to the fact that it
deals with criminal o.ffence ;from the viewpoint of
a criminal >->-tryad-<~ and could be called inductology,
which is argumented by the research. The study
contributes to the conception of theoretical approa
ches for the development of new knowledge and
focuses the attention of criminal justice and theore
tical views on the importance of »-the third person«,
besides dealing with the >->-criminal couple~~.
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