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1. UVOD

Razčlemba značilnosti kaznivih dejanj v letu
1983 zajema statistične podatke Republiškega se
kretariata za notranje zadeve SR Slovenije o šte
vilu inkriminiranih dejanj po kazenskih zakonih
SFRJ, SR Slovenije, drugih socialističnih repu
blik in avtonomnih pokrajin ter po posebnih
zveznih zakonih, ·ki so jih obravnavali miličniki

in kriminalisti v obdobju od 1. 12. 1982 do 31. 11.
1983. Prikaz kaznivih dejanj po posebnih zvez
nih zakonih in po kazenskih zakonih drugih so
cialističnih republik in avtonomnih pokrajin je
predstavljen v skupnem seštevku, ker je nji
hov delež v strukturi celotne kriminalitete za
nemarljiv (0,2 %). V razčlembo niso všteta kaz
niva dejanja, storjena pred letom 1983, vendar
so bila raziskana v tem letu, kot tudi ne kazniva
dejanja otrok.

V poglavju o splošnih značilnostih inkrimini
ranih dejanj je posebna pozornost namenjena
prikazu vzrokov, ki jih je potrebno upoštevati
po mnenju delavcev organov za notranje zadeve
pri ocenjevanju spremenjenih statističnih koefi
cientov kriminalitete v Sloveniji. Z namenom
celovitejšega vrednotenja vseh vrst kriminalne
odklonskosti je izdelan tudi primerjalni tabe
larni pregled števila kaznivih dejanj, ki so jih
po sprejetju nove kazenske zakonodaje obrav
navali delavci organov za notranje zadeve v Slo
veniji (glej preglednico 2). Razčlemba je v neka
terih poglavjih dopolnjena s podatki, ki z vidika
družbenega nadzorstva, viktimologije, kriminal
ne ekologije, socialne politike in širše družbene
preventive terjajo od odgovornih in strokovnih
dejavnikov celovitejše načrtovanja zoperstavlja
nja nekaterim inkriminiranim dejanjem in od
klonskim pojavom v republiki.

II. SPLOŠNI PODATKI O KAZNIVIH
DEJANJIH LETA 1983

Javnim tožilstvom so organi za notranje za
deve v' SR Sloveniji leta 1983 naznanili 51 074
kaznivih dejanj. Število kaznivih dejanj se je v
primerjavi z letom 1982 povečalo za 8518 dejanj
ali 11,1 0/0. Podatki o kaznivih dejanjih v Slove
niji ter njihovi razčlembi so prikazani v pre
glednici l.

V primerjavi z letom 1982 se je povečalo šte
vilo kaznivih dejanj po Kazenskem zakonu SR

Slovenije za 7330, po Kazenskih zakonih socia
lističnih republik in avtonomnih pokrajin za 82,
po posebnih zveznih zakonih za 62 in po Ka
zenskem zakonu SFRJ za 45 dejanj. Če upošte
vamo poglavja kazenskih zakonov, se je število
kaznivih dejanj v letu 1983 v primerjavi z letom
1982 povečalo pri 12 poglavjih, zmanjšalo pri 8,
pri enem ostalo nespremenjeno, pri treh poglav
jih pa ni bilo zabeleženo nobeno kaznivo deja
nje. Večji porast števila kaznivih dejanj je za
beležen pri kaznivih dejanjih zoper družbeno in
zasebno premoženje. Zabeleženih je bilo 7154 več

kaznivih dejanj iz XV. poglavja Kazenskega za
kona SR Slovenije kot leto prej, večji porast pa
beležimo tudi pri kaznivih dejanjih zoper go
spodarstvo in enotnost. jugoslovanskega trga,
spolno nedotakljivost in moralo, življenje in telo,
pravni promet itn. Opazno pa se je zmanjšalo le
število kaznivih dejanj zoper upravljanje druž
benih sredstev in naravna bogastva ter zoper
splošno varnost ljudi in premoženja.
Proučevanjegibanja kaznivih dejanj (pregled

nica 2), ki so jih po letu 1978 obravnavali organi
za notranje zadeve v Sloveniji, opozarja na večji

porast kriminalitete po letu 1980. V primerjavi
z letom 1978 se je leta 1981 povečalo število kaz
nivih <Jt,janj za 36,9 0/0, leto kasneje za 59,5 "/0,
medtem ko je leta 1983 število kaznivih dejanj v
primerjavi z letom, ko je bila sprejeta nova ka
zenska zakonodaja, večje že za 87 %. Zlasti sko
kovit je porast splošne kriminalitete. V primer
javi z letom 1978 se je povečalo število teh de
janj za 92,30/0. Umirjenejše gibanje kažejo deja-
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