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Preprečevanje in odkrivanje kaznivih dejanj
zoper kulturne vrednote
Dušan Lakčevic*

Kulturne vrednote oziroma kulturna dedi'š-čina

naše države je zelo bogata ter je po obsegu in
vrednosti pred številnimi drugimi državami
Evro;pe.Pri .kulturnih dobrinah gre lahko za
premičnine ali nepremičnine, ki imajo velik ali
izjemen pomen. Kulturne dQbrine velikega PO''
mena so tiste, ki s svojo zgodovinsko, kulturno,
etnografSko in dl ugo vrednostjo pomenijo velika
in pomembna pričevanja naše politilčne,kulturne
in gospodarske zgodovine. Kulturne dobrine iz
jemnega pomena pa so tiste, katerih zgodovin
ska, :kulturna, arhitektonska, slikarska, etno
grafska in druga vrednost pomeni in kaže naj
dragoQoCenej:ši del naše kulturne dediščine, Jd se
delno lahko, uvrsti med kulturne dobrine širšega,
univerzalnega pomena za svetovno kulturno de
diščino.

Glede na pomen kulturnih dobrin !Za našo
kulturno d-ediščino ter za !pOlitično in gospodar
sko zgodo;vino naše dežele je z zakonskimi pred
pisi urejeno njihovo varova'!lje~ NataThČno je
določena prepoved izvoza in odnašanja v tujino
za predmete, ki imajo .lastnost .kulturnega spo
menika; določena je tudi prepoved konzerva
cijskih in restavracijskih del na kulturnih spo
men:ilkih ali v njihovi neposredni bližini kot tudi
arheološka iZJkopavanja in drugo raziskovanje
brez -dovoljenja priJstojnega zavoda za spome
niško varstvo.

V primeru po-škodovanja ali uničenja kultur
nega spomenika, dalje če si mdo pri arheoloških
izkopavanjih ali drugače prilasti izkopani ali
najdeni predmet, ki je kulturni spomenik, in
če se uniči ali ,poškoduje registrski material ter
arhivsko gradivo, je zakonodajalec predvidel
razmeroma visdk:e zaporne kazni.

Kadar je kulturno blago predmet tatvine, za
tajitve, ponever1J~, prepovedane trgovine, pri
krivanja in podobno, so te kazni še strožje.

Družbeni uJkrepi za varstvo kulturnih s!pome
ni.kov niso popolnoma preprečili včasih zelo
brezobzirnega razmetavanja kulturne in zgodo
vinske dediščine, tatvin, nedovolj ene trgovine,
pe>narejanja in podobnega.

V zadnjih letih poznamo tihotapstvo, trgova
nje in tatvine starin iz komercialnih nagibov;
to je postalo 'zelo donosna kupčija za posamez
nike, skupine in celo za organizirano mrežo.
Veliko povpraševanje po kulturnozgodovinskih
ter umetniških rp,redmetih in vrednotah na sve-
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tovnem trgu pa tudi konjunktura na domačem

trgu se kažeta ne samo ,pri razvoju nedovoljene
trgovine in tatvin teh pr~dmetov v naši državi,
temveč vpliva tudi na ustarnavljanje mreže sta
rinarnic in drugih trgovin, na nastop trgovcev,
t. i. zbira,lcev in drugih, ki iščejo in odkupujejo
predmete neprecenljive vrednosti ter jih potem
prodajajo po državi ali !pa jih odnašajo v tujino.

Predmeti tatvine, nedovoljene trgovine in
poneverbe teči, ki imajo status kulturnega,
umetniškega in zgodovinskega pomena

Na podlagi izkušenj organov za notranje za
deve, pravosodja in javnega tožilstva, ki :se v
okviru svojih zakonskih !pooblastil lotevajo
ukrepov za preprečevanje ID odkrivanje kazni
vih -dejanj in njihovih storilcev, kjer so predmet
kaznivega dejanja kulturne de>brine, lahko sQde
pamoCJ', da je število teh kaznivih dejanj zelo
visoko.

Tako je bilo npr. v letih 1970 do 1975 storjenih
okoli 300 tatvin in velikih tatvin v zvezi z ob
jekti, kjer so in se varujejo eksponati 'kulturne
dediščine.

Praksa kaže, da so najpogastejši predmeti
tatvine, trgovine in podobnega, naJSlednji:

- ikQlI1e, umetniške slike in ,kipi;
- deli stilnega !pohištva, stekleni predmeti,

vaze;
- rokopisi in arhivsko gradivo;
-----:.. ikona!bule :in druge najstarejše tiskane

knjige;
--:- stari krriži, keldhi in antični nakit;
- starinSko orožje in orodje;
- amfore in drugi predmeti podvodne arheo-

logije.

Storilci kaznivih dejanj

Kadar govorimo o storilcih kaznivih dejanj
tatvine, nedovoljene trgovine, poneverbe in po
dobnega, tedaj moramo razlikovati med našimi
državljani in tujci.

Iz izkušenj vemo, da je jugoslovanskih držav
Ij anov med storilci dosti večje kakor pa tuj cev.
Njihova sestava je zelo razliČIla. Gre lahko za
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