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Nevarne oblike gospodarske kriminalitete
Anton Stezinar, dipl. upr. pravnik, vodja sektorja za gospodarsko kriminaliteto, UJV Ljubljana

Gospodars~ikdminaI'je e,na' izmed oblik druž
bi 'škodljivih pojaVov' pri nas; njegove gospo-

, ' ,

dar.ske in "druge posledic-e slabijo normalna druž
bena trazm-erja; zavirajo razvoj gospodarstva -in
zmanjšujejo gospodarske uspehe. Gospodarska
kazniva dejanja, gospodarski prestopki in gospo
darski prekrški pa tudi poslovna ravnanja, ki
jih naša družba odklanja kot nemoralna, sistem
sko in zaradi poslovnih izgub v gospodarstvu
škodljiva, pomenijo ne gl-ede na številčno izka
zano število precejšen obseg družbi škodljivih
pojavov. Razvoj socialističnih samoupravnih
družbenih razmerij, uspevanje gospodarstva, var
rovanje družbene lastnine pa tudi gmotni temelji
ži~lje"ilja ih razv'oja' zahtevajo '·bd vseh ,dejavni
lC9Y, ,da: se ~avzamejo prL prepreČevanju i~ od
krivanju takšnih deformacij v družbi.

, 1: .Splošne ugotovitve

. Težko je. o'dgovoriti na vprašanje, kaj vse je
zajeto v pojmu gospodarski kriminal. Nekateri
pravijo, da je to tisto izpodkopavanje socialistič

nih-družbenih gospodarskih razmerij, ki zajema
prvine kaznivega dejanja gospodarskega pre
stopka ali prekrška, te prestopke pa so fizične

in pravne osebe storile pd opravljanju gospo
darsko-računskihdejavnosti pa tudi pri vodenju~
poslovanju in hrambi družbenega premoženja ali
pri ravnanju z njim. 1 Tudi ta definicija ni pov
sem natančna, ko gre za konkretno razvrstitev
vseh prestopkov, ki jih je treba zajeti v pojmu
gospodarski kriminal.

Po sedanji sodni praksi štejemo za gospodar
ski kriminal vsa tista kazniva dejanja, s kate
rimi se kakor koli oškoduje narodno gospodar
stvo ali družbeno premoženje. (Gre torej pred
vsem za kazniva dejanja, ki so vsebovana v XIX.,
XXIV. ter deloma v XX. poglavju Kazenskega
zakonika). Razni premoženjski prestopki klasič

nih oblik, ki so namerjeni na družbeno premo
ženje, v tem smislu ne pomenijo gospodarskega
kriminala ter so navadna drobna problematika,
ki v celotni družbi ne pomeni gmotne škode.

Klasične oblike gospodarske kriminalitete so
le delno predmet obravnav pravosodnih in drugih
organov pregona. Škodljivo ravnanje v gospo
darstvu je dosti bolj razširjeno, ni pa vedno od
krito. Ce pa je že odkrito, se pogosto trpi in
utemeljuje, da je vse zakonito, kar je koristno
za gospodarsko organizacijo.

1 D. Ivoševič, str. 171.

Pr<iptečevalni ukrepi v gospodarstvu glede go
spoclarsk'e k:dminalitete' rtiso d6v-o-lj učinkoviti.

Ugotovitve kažejo:, .da tudi r~presivna ureditev
ni dovolj l1činkoyit mehanizem za prep:rečevanje

gospodarskega kr:iminala. :pravno varstvQ 'družbe
in človeka ni ustrezna ravno v tistih najzvitejših
oblikah kršitev pravnih in moralnih norm gospo
darskega delovanja.

Kršitve v gospodarstvu ne zajemajo samo teže,
ki jo povzroči gospodarski kriminal in ki se kaže
V_'- ;finančnem" kgzalniku ,nastale; škode,'" temv~'č

posega veliko globlje v gospodarska gibanja. Po
sledice tega so: nelikvidnost gospodarskih orga
nizacij, inflacija v denarnem sistemu, nesoraz
merno'naraščanje'osebnih dohodkov'ln sredstev
osebne porabe na 'načip, ki 'ni združljiv z načeli
plačevanja po delu.

Nekatere nove oblike poslovnegELkriminala 'so
nenehna,nevarnost ne samo·osebriega okoI-iŠčanja
z družbenim premoženj,em' v velikem obsegu;
marveč tudi uporabe teh' družbenih sredstev za
neposreden napad na gospodarske in politične

koristi družbene skupnosti.
Med uslužbenci v poslovnem prometu se uve

ljavljajo ljUdje dvomljivih strokovnih zmožnosti
ter moralnih in političnih lastnosti ter s svojim
ravnanjem ovirajo uveljavljanje stabilizacijske
politike in razvoj zdravih gospodarskih razmerij
med udeleženci v poslovnem prometu. Ob vsem
tem pa slabi ugled Jugoslavije in njene druž
beno-gospodarske ureditve v tujini.

Poslovni kriminal je tudi posebna manifesta
cija odtujevanja samoupravnih pravic; omogoča

pa škodljivo kopičenje gospodarske in denarne
oblasti pri nekaterih poslovnih krogih, tako da
se vse n-edopustne poslovne transakcije oprav
ljajo brez vednosti delavcev in odločujočih sa
moupravnih organov. Opaziti pa je, da so skoraj
pri vseh poslovnih transakcijah udeležene osebe
z vodilnih delovnih mest, najsi bo v delovnih
organizacijah, v bančništvu ali upravnih orga
nih. O teh osebnostih se je ustvaril mit posebne
poslovne zmožnosti, mit o nenadomestljivosti,
ustvarili pa so si tudi politični sloves v javnosti
ter v političnem in gospodarskem življenju ter
nemalokrat tudi med predstavniškimi organi, če

so v take organe izvoljeni.
Nekateri dejavniki zunaj delovnih organizacij

so v preteklosti vse preveč pogosto podpirali,
zagovarjali in z nepravilnostmi v poslovnem živ
ljenju soglašali in celo skušali intervenirati, pri
kazujoč zasluge posameznikov pri razvoju go
spodarstva. Organom odkrivanja in kazenskega
















