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Odnos med kazenskim pravom in stvarnostjo

Poskusili bomo podati kratko oceno ustrezno
sti nekaterih določb o kaznivih dejanjih zoper
gospodarstvo, ki se v sedanjem času zdijo po
sebej pomembna. Morebitnim ugovorom, češ da
je takšna ocena še prezgodnja, saj so od uvelja
vitve nove jugoslovanske kazenske zakonodaje
pretekla šele dobra tri leta, ne kaže posvečati

posebne pozornosti. Predvsem za večino določb

o kaznivih dejanjih zoper gospodarstvo velja, da
jih je nova jugoslovanska kazenska zakonodaja!
prevzela - z večjimi ali manjšimi sprememba
mi - iz prej veljavnega kazenskega zakonika.2

Sicer pa ne dvomimo, da kazenskopravne določ

be - starejše in novejše - hočejo biti oprte na
dolgoročno opredeljenih zahtevah po učinkovi

tem varstvu temeljnih družbenih vrednot. Dovo
ljujemo pa si podvomiti o tem, da so družbene
zahteve v kazenskopravnih določbah vselej zaje
te na tak način, da kazensko pravo ustreza vsako
kratnim razmeram v družbi. Vprašanje, ali ka
zenskopravne določbe pravilno vrednotijo in iz
ražajo družbene zahteve po kazenskopravnem
varstvu, bi se potemtakem smelo postaviti že
ob sami izdaji kazenske zakonodaje. Vprašanje
pa seveda postane še bolj pereče, če pride v
družbi, do takih spremenjenih razmer, ki se jih
ob sprejemanju kazenske zakonodaje ni niti dalo
natančneje predvideti. Kar zadeva določbe o
kaznivih dejanjih zoper gospodarstvo, je kot
takšne spremenjene razmere moč šteti sedanji
gospodarski položaj, ki je težavnejši kot kdajkoli
poprej, pa tudi sedanja prizadevanja za stabili
zacijo gospodarstva, ki so odločnejša in temelji
tejša kot kdajkoli poprej. Skupina določb o kaz
nivih dejanjih zoper gospodarstvo je torej ob
remenjena s posebnim preiskusnim kamnom;
le-ta utegne pripeljati do novih spoznanj glede
tega, ali so bile določbe nove jugoslovanske ka
zenske zakonodaje v resnici izdelane tako, da
bo z njimi zagotovljeno učinkovito kazensko
pravno varstvo gospodarstva za razmeroma dalj
še obdobje.
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1 Kazenski zakoni zveze, republik in pokrajin, ki
so začeli veljati s 1. 7. 1977; v ,nadaljnjem besedilu
se bomo sklicevali na zvezni ikiazenski zakon - KZ
SFRJ (Uradni list SFRJ, št. 44/76) in na kazenski
zakon SR Slovenije - KZ SRS (Umdni List SR Slo
venije, št. 12/77).

2 Kaze:tJ.i'3.ki zakonik - KZ :irz. leta 1951 (Uradni lirst
FLRJ, š·t. 13/51), ki je z več kasnej,šimi spremembami
in dopolnitvami veljal do 30. 6. 1977.

Gospodarstvo kot objekt kazenskopravnega
varstva

Družbena zahteva za kazenskopravno varstvo
ima dve sestavini: s prvo so opredeljene socialne
vrednote, ki morajo biti zavarovane, druga pa
se nanaša na dejanja, pred katerimi je potrebno
zavarovati vrednote. Ce hočemo govoriti o kazni
vIh dejanjih zoper gospodarstvo, morajo biti gle
de na pravkar omenjeno prvo sestavino najprej
temeljito seznanjeni s tem, kakšen pomen ima
pojem gospodarstva v luči družbenih zahtev za
njegovo kazenskopravno zavarovanost.

V preteklosti je bilo pri strokovnem obravna
vanju kaznivih dejanj zoper gospodarstvo po
gosto čutiti prizadevanja, naj bi se ta kriminal
razlagal čim širše. Po najširši razlagi naj bi tako
»gospodarski kriminal« obsegal kazniva dejanja
zoper narodno gospodarstvo iz XIX. poglavja
KZ, kazniva dejanja zoper uradno dolžnost iz
XXIV. poglavja KZ in tista kazniva dejanja iz
XX. poglavja KZ, ki so storjena na škodo druž
benega premoženja. Takšna široka zasnova poj
ma kaznivih dejanj zoper gospodarstvo v teoriji
zaradi prevelikih posplošenj in notranjih proti
slovij ni bila nikoli sprejeta. Tudi v praksi se
tak širok pojem ni pokazal kot koristen, saj
nanj ni bilo mogoče opreti kakšnega smotrnega
načrtovanja dejavnosti za zatiranje kriminala.
Zanimivo je, da nova jugoslovanska kazenska
zakonodaja, ki je prevzela številne izkušnje
prakse, omenjene široke neformalne označbe

kaznivih dejanj zoper gospodarstvo ni upošteva
la. Tako je v XXVIII. poglavju KZ SFRJ pod
imenom »kazniva dejanja zoper gospodarstvo in
enotnost jugoslovanskega trga« združeno manjše
število inkriminiranih dejanj, ki so se vedno
štela kot kazniva dejanja zoper gospodarstvo
»strictu sensu«. Podobno stališče je sprejeto tudi
v KZ SRS, ki ni prevzel imena XIX. poglavja
KZ »kazniva dejanja zoper gospodarstvo«; ob
upoštevanju, da to ime ustreza le manjšemu
delu kaznivih dejanj, ima ista skupina določb

v XIV. poglavju KZ SRS primerno širše ime
»kazniva dejanja zoper upravljanje družbenih
sredstev in naravna bogastva«. Kazniva dejanja
zoper gospodarstvo sestavljajo samo ,ožjo nefor
malno skupino v tem širokem poglavju. Tako se
že samo iz naslovov poglavij v kazenski zakono
daji Vidi, da je treba pojem kaznivih dejanj
zoper gospodarstvo razlagati prej ozko kot širo
ko. Pravzaprav se ta kazniva dejanja nanašajo
na zavarovani objekt iste vrste in istega obsega,
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