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Samoupravnost in državnost v nadzorstvu

Janez Pečar*

)->-Pravica brez moCl Je neučirnkovita,

moč brez pravice je tiranija.-<-<
Pascal

Samoupravljanje, delegatska ureditev, dolgo
;!"'očni rrazvoj socialistične družbe, nastajanje sa
moupravnih nadzornih mehanizmov, dvojnost
)-)-nadzornega sistema-<-< in še marsikaj ob pogledu
na varnost druŽibe itn varnostne ocene, ki jih
sprejemajo v družbenih mik:roorganizmih, nape
ljujejo ,tudi k razmišljanju, kakšni bosta *držav
nost insramoupravnost-<-<l na področju nadzorstva
v prihodnje, Kaj nam bo prinesla prihodnost v
nadzorstvu spri'čo fUil1kcioniranja in zaščite de
mokra1ičneg.a >-,-plUI'ialilZma .samOlUpravnih intere
OOV-«,2 kakšni bodo njihovi obrambni mehaniz.mi,
koliko bodo ti interesi za 'Svoje- varstvo uporab
ljali samoupravno in koHiko drugačno nadzor
stvo, in sploh - kodaj dciavno in kodaj samo
upIiav;no? Najbrž pa se je treha najprej vprašati,
kaj omogoča, da začenjajo·nekatere nadzorne de
javnosti )->-sprejemati-<-< ne-državni (nadzorni) orga
ni, in na katerih področjih opiranje na držaovo
postaja čedalje manj pobrebno (ali ni več p0

trebno).
Vse to še bolj sili v ospredje, ker se ugotavlja,

da )->-razvoj političnega sistema nekako zaostaja
oziroma, da nekako institucionalne rešitve že
prihajajo v neskladje z do&eženo stopnjo odn<>OO'V
in na pod,ročju samoupravljatnja sploh-<-<.3 Samo
upr:avljanje pa se pri nas ne orpira več samo na
državo, marvečna svoje nadwlI'1le mehanizme, ki
delujejo še precej ob podpori držaNe. Ker pa je
v;saj (formalno) dru2ibeno nadzorstvo del druž
bene nadstavbe, se o njem prav taiko zbuja mi
sel, da ali med njim in doseženo (pa tudi priča

kovano) st<JIpnjo družbenih "azmerij ne nastajajo
(ali -bodo) navzkrižja v sožUju med državnostjo
in samouprav-nostjo v nadzorsktvu, -zlasti še, ker
se PI"'ilO vzdržuje predvsem s silo, drugo pa 's s0

glasjem oziroma s podrejanjem in prostovolj
nostjo.

Pri vsem tem pa so za sleherno nadzorstvo dr
žavno .ali samoupraV!I1o, ključna vrprašanja, s
kakšnimi sredstvi naj dosega zakonitost, pravič

nost in. enakost med ljudmi in katero i21IIled njiju
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daje- več možnosti za bolj'w praVičnost, vec]'O
enakost, učinkovitejšo zakonitost itd. Ali obe
enako in, če ne, kdaj bolj ter zakaj manj. 2

Novejši pogledi na >->-,smeri razvoja političnega

si:stema 'SocialističnegaiSHmoupravljanja-<-<4 pa na
6enjajo tudi v:prašanja podružbljanja varnosti,
,ki po svoji llsebini in spremembah ni s.am,o ome
jen pojav., marveč 'tudi cel,olS,ten, ne zadeva sam'G'
notranjih Tazmer, temveč tudi zunanje, -pri njih
groe prav toliko za daiIles kot za jutri; z varnostjo
se zu6enja ukvarjati tudi samoupravnost, noe sa
mo državnost, neredko celo na istih področjih.

Ker pa pd nadzorstvu ne gre samo za nadzo
rovanje, temveč je njegov namen spreminjati
človekovovedenje, za katero se goji tudi določen

vzorec -s pomočjo v:rednot, ki jih razglašajo zlasti
politični dejavniki, je nadzorstvo hkrati sred
stvo družbe (države) za to, da bi posameznik ob
socializiranih spodbudah kot saffioupravljalec in
v razmerjih z drugimi predvsem uresničeval sa
mega &ebe. Ali naj iZato uporablja državne ali
samoupravne institucionalne oblike ali ohoje
hkrati, in kol1ko 'časa in kje naj se še pod.reja
državi? Ne smemo ipo2'1abljati, kar je 'poudaril
Marx, da ljudje ne delamo v okoliščinah, ki smo
jih :Sami izbrali, marveč v tistih, ki so nam dane
ilU utrjene tudi s tradicijo.5 To pa nam je tudi
izhodišče za razmišljanje, do kam samouprav
nost in od kod nCllprej državnost in narobe.

Nadzorstvo je ves ·čas človeš..ke zgodovine 00
sev stopnje civilizacije in ga družba ureja s pra
vom. Z njim se poudarja tudi razmerJe dO' svo
bode, enakosti, zakonitosti itd., čeprav je dejacv
nost nadzorovanj a lahko drugačna in gre mimo
na,čel. Nadzorstvo je v vsaki politični ureditvi
zelo občutljivovprašanje in vedno v rokah neko
ga. Tudi 'Pri nas. Zato ne sme biti >->-tabu-<-< za druž
00,6 zlasti ne za samoupravno.

Sestavek načenja nekaj vprašanj in skuša za
nje najti tudi odgovore, predvsem v zvezi z od
klonskootjo, upoštevaje zlasti kriminalnopolitiČlla

izhodišča.

1. Humanizem p·ri obravnavanju odklon-skosti

Skozi človeškozgodovino se ves čas vleče vpra
šanje cdklonskosti in nadzorovanja, njunega
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