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Kršitve javnega reda in miru v Betih 1961-1911
v S FI Sloveniji
Pavle Čelik*

1. Uvod

Ena izmed nalog postaj milice je vzdrževanje
javnega reda in miru.1 Miličniki odkrivajo pre
krške te vrrSte in njihove storilce ter slednje
predlagajo v postopek sodniku za prekrške. O
teh ukrepih vodijo enote milice ustrezne pre
glede, ki se iz leta v leto ponavljajo. Poleg tega
lahko občan sam neposredno ali pravna oseba
naznani prekršek sodniku za prekrške, kot do
loča zakon;2 takšne neposredne naznanitve gredo
mimo zapisa organov za notranje zadeve. Vendar
je mogoče reči, da veliko večino tovrstnih dejanj
naznanjajo enote milice, zato držri, da podatki
organov za notranje zadeve zajemajo v bistvu
vse kršitve javnega reda in miru.

Vse enote milice v SR Sloveniji so v zadnjih
letih vsake tri mesece pošilj ale republiškemu
sekretariatu za notranje zadeve izpolnjene obraz
ce o prekrških zoper javni red in mir ter o nji
hovih storilcih. Na podlagi teh poročil je sekre
tariat razčlenil stanje ja'Vnega reda in miru na
območju republike. Sredi leta 1977 pa je bila
V'peljana sprotna računalniška obravnava teh
podatkov in to bo v prihodnje omogočalo po
globljene razprave o teh odklonskih pojavih.

Pojem javnega reda in miru v naši literaturi
ni določen, podana pa je določitev prekrškov
zoper javni red in mir. To so dejanja, s katerimi
se >->-na .nedovoljen način motita mir ali delo ob
čanov, povzroča nemir, nerazpoloženje, vznemir
jenost občanov, organizacij združenega dela in
drugih organizacij, ovira izvršitev zakonitih
ukrepov državnih organov in uradnih oseb ali s
katerimi se omalovažujejo taki ukrepi, ogroža
splošna varnost ljudi in premoženja, žali javna
morala, ovira vzgoja otrok in mladine, žalijo
državni organi in organizacije, kvari zunanji
izgled kraja ali kako drugače rušita družbena
disciplina, javna morala in mir ljudi v organizi
rani družbeni skupnosti«.3

Pri razmišljanju o javnem redu in miru je
treba omenriti tudi spremembe v kazenskem
pravu pri nas. Tako kazenski zakon SR Slovenije
vsebuje poglavje kaznivih dejanj zoper javni
red in mir, ki sicer razen enega kaznivega de
janja zajema dejanja iz dotedanjega 23. poglavja
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1 Zakon o drUiŽbeni samozaščiti, 55. člen.
2 Zaikon o prekrških, 141. člen.
a Zakon o prekrških zoper javni red in mir, 1. člen.
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kazenskega zakonika: kazniva dejanja zoper
jav'ni red lin pravni promet. S tem se je pojem
javnega reda in miru tudi formalno razširiL Je
sestavni del javne varnosti in pomeni tista de
janja na dolorčenem območju in v določenem

času, ki imajo naravo prekrškov ali kaznivih de
janj.

Ta sestavek upošteva o.žji pojem javnega reda
in miru, in sicer samo ustrezne prekr:ške, ne pa
tudi kaznivih dejanj. Pri tem so najbolj zani
mive tiste krŠfitve, ki jih strokovnjaki štejejo za
vzporedne pojave kriminalnosti oZliroma za po
jave socialne patologije in ki jih naša krimino
logija bolj ali manj enotno uvršča v predmet
kr.iminološke znanosti.4

Prikazuje nekatere podatke o prekrških zoper
javni red in mir ter njihovih storilcih v SR Slo
veniji v času od vštevši leto 1967 do vštevši leto
1977, to je za obdobje enajst let. V tem času so
veljali trije zakoni o prekrških zoper javni red
in mir, in sicer oni iz leta 1959, iz leta 1971 ID
zadnji, sprejet v letu 1974. Vsebina teh zakonov
se ni bistveno spreminjala; spremembe so bile
treh vrst: prvič, nekatera dejanja so prenehala
biti prekršek (na primer čaranje in preroko
vanje); drugiič, nekatera dejanja so bila zajeta v
druge predpise o prekrških in s tem izločene iz
zakona o prekršk.ih zoper javni red in mir (npr.
krošnjarjenje, povzročanje nedovoljenega hrupa
v naselju itd.); in tretjič, določeni so bili neka
teri l1lovi prekrški s tega področja (na primer
motenje duševne strani življenja in motenje do
movinske zavesti občanov).

Predpisi o prekrških zoper javni red in mir
imajo ~ to velja tudi za druge podobne pred
pise - v bistvu preprečevalni in družbeni po
men. Z ustreznim odzivanjem nanje naj bi že
v začetJku in pri malenkostih preprečevalimore
biten poznejši razrast v pravo kriminalnosL5

Prav-ni strokovnjaki menijo, da med prekrški
in kaznivimi dejanji ni kakovostne razlike.6 To
bi utegmi10 še posebej veljati za nekatere pre
krške s področja javnega reda lin miru in ne
katera kazniva dejanja. Pretep in sodelovanje
pri pretepu je kot prekršek blizu nekaterim kaz
nivim dejanjem telesnih poškodb, sodelovanja
pri pretepu, ogrožanja z nevarnim orodjem pri
pretepu ali prepiru (52., 53., 54., 55. in 56. člen

kazenskega zakona SR Slovenije) ter nasilni-

4 VoQdopivec, .str. 26.
5 Bavcon, str. 139-140.
o Pravni položaj mladoletnih storilcev, str. 26.




























