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1. Uvod

1. Usklajevanje~ kazenske zakonodaje z novo
ustavno ureditvijo je hkrati priložnost za njeno
izboljšanje. To velja tudi za nekatere institute
splošnega dela, ki je sicer v zvezrni pnistodnosti.
Zaradi kratkega časa in prevelikih razlik med
stališd glede nekaterih načelnih vprašanj more
bitne iZbolj,šave ne bodo mogle pomeniti globljih
~prememb v temeljnih postulatih veljavnega ka
zenskopravnega :sistema in njegovih filozof':=.kih
podmen.

2. V tako določenem ožjem okviru bi bilo ·ne
nlara le mogoče razmisliti- o možnostih za izbolj
šanje Usode duševno abnocl11Jrlih Istorilcev kazni
vih dejanj in tistih 2 osebnostnirni motnjami.

3. Poleg pravkar runenjenega vodita pričujoča

razmišljanja se dva nag,~ba, in sicer:
a) kako spoznanja sodobne psihiatrije uvelja

viti v kazenskem pravu;
lo) kako kar najbolje zavarovati človekove

pravice, ,svoboščine in pjegovo lčloveško dosto
janstvo?

Tako ta pr.ispevek vstopa v- r,azpravo,ki jo je
z istimi nagibi že v števi~ih spisih načel M. Ko
ba)}

II. Neprištevnost

1. Vprašanje je, ah bi bilo mogoče tako imeno
vani biološki in tako imenovarp psiholo<ški te
melj neprištevnosti oblikovati _bolje inboij v so
glasju z novejšimi spoznanji ps1hiatrije? Ali ve
ljavne zakOlI1Ske formulacije iz 1. odstavka 6. čle

na KZ - trajna ali za-časna duševna bolezen,
začasna duševna motnja ali- duševna zaostalost
~, pokrivajo vse tiste duševne abnormnosti, ki
utegnejo izključiti ali bistveno zmanjšati storil
čev() -prištevnost, oziroma njegoyo odgovornost,
oziroma upravičenost in smiselnost uporabe

* Ljubo Bavcon, doktor znanosti, redni profesor
za kazensko pravo pravne fakultete univerze v Ljub
ljani, 61000 Ljubljana.

1 Glej zlasti: Kobal_ M., Duševno abnormni sto
rilec družbi nevarnih in kaznivih dejanj ter psihi,,·
atrični vidik njegove prištevnosti - neprištevnosti.
Prispevek k študiji: Položaj duševnO' abn6rmi1ih sto
rilcev kaznivih dejanj v sodobnem kazenskem
pravu, Inštitut za priminologijo, Ljubljana 196~

(strojep. avtograf.) ;
- Osnovna načela forezične psihiatrije. 'Psihia

trija, Simpozij o nevrologiji in psihi~triji, Lek,
Ljubljana- 1969;

kazni? Ali ne bi bilo treba pravkar omenjena tri
stanja dOlpolniti IlJpr. s splošno formulo: »ali
kaka druga huda duševna mo<tnja« ali s kako
druga,čno primerno formulo? Drugi osnutek
zveznega kazenskega zakona (30. april 1975)
predlaga dopolnitev, kako[" je spredaj primeroma
navedena.

2. Ali ustrezajo formulaeije t. i. psihološkega
temelja neprištevnosti v veljavnem kazenskem
zakoniku: »(storilec) ni mogel razumeti pomena
svojega dejanja, ,ali ni mogel imeti v oblasti .svo
jega ravnanja-<-<?

M. Kobal je svoj čas predlagal nasledmjo klasi
fikacijo duševnih motenj, ki naj bi bile bistvene
2& kazensko pravo:

a) motnje v čustvenem območju (te motnje
bistveno vplivajo rut, oblikovanje halucin.a.cij,
bladn-ih m~sli, ,ha nekatere motnje zavesti in na
motnje volje),

lo) motnje intelektualnih funkcij (oligofrenija
lin demenca),

c) motnje zavesti (motnje v stikih z okoljem
ih- iS samim seboj, npr. zamračenosti, patološke
intoksikacije, skrajni afekti).2 Vprašanje je, ali
takšna klasifikacija zahteva spremembe ali do
polnitve tako imenovanih psiholoških temeljev
neprištevnosti. Ali pa gre za diferencirano klasi
fikacijo, ki lahko !<o["isti sodnemu psihiatrič

nemu izvedencu pri odgo1voru na dve mogoči

vprašan}i iz prvega odstavka 6. dena KZ (zavest,
volja), ki pa za sodišče ne bi bila pomembna, ker
bi bilo vse zajeto z odgovorom na vprašanje o
mO_lmosti razumevanja, oZiroma o možnosti ob
vladovati se »tempore criminis-<-<?

III. Varnostni ukrepi

1. Skrajno ·stališče, ki zatrjuje, d;;t psihiatrične

bolnišnice niso primerne za izvrševanje kaz:en
skih sankcij, je morda iS stališča psihiatrije teore
tično 'in praktično povsem upravičeno,3 =s krimi-

- Načela za obravnavanje disocialnih osebnosti,
RKiK, 24/1973, št. 1, s. 3-8;

- A.bnormni storilec družbi nevarnih dejanj v
okviru sodobne' psihiatrije, RKiK 25/1974, št. 4,
s. 239-245.

2 Kobal M., Osnovna načela forenzične psihia
trije" Psihiatrija, Simpozij o nevrologiji in psihia
triji, Lek, Ljubljana 1969; s. 513.

3 Kobal, ,Ab.normni storilec družbi nevarnih de
janj v -9kvirih sodobne psihiatrije, RKiK 25/1975,
št. 4, s. 241.
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