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Sprawozdanie z XVIII Konferencji Europejskiego Towarzystwa Kryminologicznego 

/Sarajewo, Bośnia – Hercegowina, 29.08 – 1.09.2018/

Tematem tegorocznej  XVIII Konferencji Europejskiego Towarzystwa Kryminologicz-
nego, która odbyła się w Sarajewie /Bośnia-Hercegowina/ w dniach 29.08. – 1.09.2018 r. była 
„Przestępczość przeciwko człowiekowi oraz przestępstwa przeciwko ludzkości: implikacje dla 
współczesnej kryminologii” („Crimes Against Humans and Crimies Against Humanity: Impli-
cations for Modern Criminology”). Dobór miejsca gospodarza konferencji do głównej proble-
matyki spotkania wydaje się być jak najbardziej uzasadniony i celowy. Bośnia i Hercegowina,  
a także samo Sarajewo było bowiem, niewiele ponad dwadzieścia lat temu miejscem szcze-
gólnie jaskrawych naruszeń praw człowieka oraz licznych zbrodni przeciwko ludzkości, czego 
dowody widoczne są niemal w każdym zakątku tego miasta.

Współorganizatorami konferencji był Uniwersytet w Sarajewie oraz Wydział Krymina-
lilstyki, Kryminologii oraz Studiów Bezpieczeństwa. W konferencji udział wzięło ponad 1400 
kryminologów z całego świata, którzy wygłosili ponad 1000 wystąpień na pond 350 panelach 
zgrupowanych w ponad 100 zagadnień tematycznych. 

Skala i rozmiary konferencji Europejskiego Towarzystwa Kryminologicznego powo-
dują, że oprócz poruszenia w jej trakcie tematu głównego, pozwala ona na wymianę poglądów 
pomiędzy kryminologami, przede wszystkim z państw europejskich, oraz prezentację wyników 
badań w zakresie wszystkich aktualnych problemów przestępczości.

Tematowi wiodącemu konferencji poświęcone były przede wszystkim sesje plenarne. 
Warto tutaj zwrócić uwagę na wystąpienia dotyczące zagadnień międzynarodowego wymiaru 
sprawiedliwości w zakresie ścigania i sądzenia przestępstw przeciwko ludzkości (Serge Bram-
mertz, ICTY „International Criminal Justice: the End of the Beginning or Beginning of the 
End” oraz Barbora Holá, Vrije Universiteit Amsterdam „International Criminal Justice at the 
Crossroads: Aspirations, Promises and Realities”). 

Należy również odnotować wystąpienie May-Len Skilbrei (Uniwerstet w Oslo) doty-
czące bardzo aktualnej problematyki wykorzystywania seksualnego, nagłośnionej przez skan-
dale w Hollywod i powstanie ruchy #MeToo w zakresie tego, co kryminologia może dodać do 
naszego rozumienia powiązań pomiędzy seksualnością a władzą i możliwości pomocy ofiarom 
takiego rodzaju wykorzystania („Sexuality, Power and Criminology in the Era of #MeToo”).
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Konferencja Europejskiego Towarzystwa Kryminologicznego w Sarajewie była praw-
dopodobnie pierwszą z konferencji ETK, w której tak szeroki udział wzięli przedstawiciele 
polskich ośrodków naukowych i placówek badawczych zajmujących się zagadnieniami kry-
minologii. Wymienić tu wypada m.in. obecność i czynny udział pracowników Zakładu Krymi-
nologii Instytutu Nauk Prawnych PAN, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydziału Prawa Uni-
wersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu 
Gdańskiego czy Uniwersytetu Szczecińskiego, a także Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości  
w Warszawie. 

Kolejna – XIX Konferencja Europejskiego Towarzystwa Kryminologicznego odbędzie 
się w dniach 18  - 21 września 2019 r. w Gandawie (Belgia).


