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Pričujoči, pTispevek je predavanje, ki ga je
pisec imel na V. zna-nstvenem sestanku Jugoslo
vanskega združenja za primerjalno pravo in
Društva za primerjalno pravo Zvezne Republike
Nemčije v dneh od 8. do 11. junija 1976 v Beo
gradu in Zagrebu. Za kazensko pravo, ki je bilo
ena izmed dveh tem na dnevnem redu tega sre
čanja, so predavanja pripravili še prof. dr. Bog
dan Zlatari(~ z jugoslovanske strani in prof. dr.
Eckard Horn (Gottingen) ter prof. dr. Gunter
B!au (Bergen-Enkhein) z nemške strani. Prof.
dr. B. Zlatark: je obdelal novo ustavnopravno
-razdelitev pristojnosti med federacijo in republi
kami oziroma avtonomnima pokrajinama in iz
tega izvirajoča vprašanja. Zato se pričujoči pri
spevek navezuje nanj.

DILEME O OBSEGU IN GLOBINI REFORME
JUGOSLOVANSKE KAZENSKE
ZAKONODAJE

Jugoslavij a je po drugi svetovni vojni dobila
leta 1951 prvi popolni kazenski zakonik (leta
1947 pa Splošni del kazenskega zakonika). Ta
zakonik je nastajal v času po preLomu Jug.osla
vije z informbiroj,em in stalinizmom. Zato se je
navdihoval s temeljnimi idejami evr.opskega
kazenskega prava - z načelom zakonitosti,
pravne varnosti, načelom določenosti kaznivega
dej anj,a v zakonu, dvotirnosti kazenskih sankcij
in drugimi podobnimi splošno .sprejetimi načeli.

Obsežnejša novela iz leta 1957 je ta načela še
potrdila in utndila v izpeljavi. Boleg .tega pa je
prinesla nekaj novosti, ki Jih je navdihovala
med drugim tudi tedaj zelo sodobna teorija o
družbeni obrambi, npr. odpravo dosmrtnega od
vz,ema prostosti, znižanje zakonskih splošnih
maksimurnov kazni strogega zapora z 20 na 15
let in zapora s 5 na 3 leta, razširitev repertoarja
varnostnih ukrepov, povsem novo ureditev za
mladoletnike itd. Pozneje je ta kazenski zakonik
doživel še nekaj novel,1 ki so same po sebi manj
pomembne, so pa vsakokrat znova opozarjale
tudi na potrebo po globlji reformi kazenskega
prava.

Kot že ob vsaki dosedanji noveli se tudi
tokrat kažeta dve stališči. Po prvem naše ka':'
zenskoo pravo ne potrebuje kakih bistvenih spre
memb, ~~ker v zadostni meri zagotavlja varstvo

* Ljubo Bavcon, doktor znanosti, profesor kazen
skega prava, Pravna fakulteta. Univerza v Ljubljani,
61000 Ljubljana, Trg osvoboditve lI.

i Kazenski zakonik SFRJ je bil noveliran 1959,
1962, 1965, 1967, 1969 in 1973.

temeljnih družbenih VTBdnot in daje dovolj ši
rok prostor za učinko;vit boj proti kriminaliteti-<-<.2
Po drugem stališču bi bile takšne spremembe
potrebne, ker jih na eni strani zahteva druž
beni razvoj in navdihuje ustavna koncepcija o
:položajU človeka v družbi, na drugi strani pa
vsiljujejo nova SIPoznanja raznih znanosti ° kri
minaliteti. 3

Pri tej dilemi pa je treba upoštevati še to,
da so poglavitni instituti kazenskega prava vse
bovani v splošnem delu kazenskega zakona, ki
sodi v zvezno pristojnost. Največji del poseb
nega dela pa sodi v republiško pristojnost in
zato s€' obseg in globina morebitnih reform glede
splošnega in glede' posebnega dela kažeta v raz
lični luči. Vsaj glede posebnega dela daje zago
vornikom globljih reform oporo tudi tale izjava
enega poglavitnih tvorcev nove ustave E. Kar
delja: ~>-Velik po·men v življenju naroda ima tudi
njegov občutek., da je v svojem ustvarjalnem
uveljavljanju ne samo svoboden, temveč da tudi
samostojno razpolaga s 'pogoji in sredstvi za
takšno afirmacijo ... Zato smo si v predlaganih
ustavnih dGpolnilih prizadevali, da bi odgocvor
nost prenesli na republike celo na tistih pod:r;oč

jih zakonodaje, kjer ne obstajajo nikakršni pro
tislovni interesi republik in bi torej lahko vse
opravljali v federaciji. Za primer naj navedem
samo kazenski zakonik. Tako bodo znanstvene,
strokovne in intelektualne zmogljivosti republik
intenzivneje angažirane v celotnem ustvarjal
nem življenju svoje republike in vse Jugosla
vije.«4

Katera stališča glede obsega in globine re
forme našega kazenskega prava bodo zmagala,
joe v tem trenutku težko reči, najbolj verjetno
pa je, da bodo kot navadno prevladale kom
promisne formule in da bo globlja reforma te
meljnih in načelnih iootitutov kazenskega prava
odložena na poznejši čas.

KRIMINALNOPOLITICNA IZHODIŠCA

Ko sem prebir~, razprave 'Ob osnut~ nen;
škega in avstrijsKega kazenskega zakonIka, se
posebej pa prikaze novele nemškega KZ, ki jih
je napisal prof. J es·check} sem naletel na šte
vilna Vtprašanja, ki so odprta tudi pri nas. To

2 Obrazloženje nacrta saveznog krivičnog zakona,
s.3.

3 Šeparovic, str. 180 in nasI.
4 Kardelj.
5 Jescheck, s. 7-20.
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