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Krimina.liteta. .žensk

Janka Sterle*

Tradicionalna kriminologija se je razmeroma malo ukvarjala z žensko. Na zamolčanostženske kot kršilk.e, druž~:n~ nO~j~:Y.pii'v,~ri.;
predvsem dojemanje ženske kot biološko in,psihološko detenniniranega bitja, kateregadeviantriost je le 'posledica: hQrmonskihJn :drugih._
motenj. Sodobnejše kriminološke teorije pa bolj poudmjajo družbene dejavnike v etiolog:iji-k?Jninalitete_žet1~ še ljalj. pa je-t{r-;~!oril~

feminističnakriminologija, ki je zamolčanost žensk povezala z njihovo družbeno vlog9,-z nJihovo" pQtisnjenosljo:.v "d,orijače';::.rk;v1je.:<V

članku je sicer bolj kot na teoretičnih ugotovitvah poudarek na statističnemprikazu obsega kriminalitete žensk v Sloveniji v letih 19,9p":
1996, kot se ta kaže v policijski statistiki. V tem okviru opredeljujemo pod pojmom kriminaliteta žensk celotno število kaznivih dejanj; 1.'3.
katera so bile v obravnavanem obdobju osumljene ženske, vključno z mladoletnicami. Ana1izaje pokazala, da je obseg krinVnal~!t?tq.ž,ep.slc.
tako kot v drugih državah tudi v Sloveniji precej manjši od kriminalitete moških, in sicer, so bile žens~ v povBr:ečju oS1!-mljemp;~ n~kat,,:~,
kot 10% odkritih kaznivih dejanj oziroma je znašal delež osumljenk med vsemi obravnavam;mi,osV~jenciokoli,Li%. ·PrfiY: t:3kQ_Je,f)Up,~
ugotovljeno, da spol vpliva tudi na strukturo kriminalitete, predvsem so bile ženske osu~ljene za precefmanj kaznivih dejanj z elementi'
nasilja kot moški. V članku je obravnavana tudi preobrazba ženske-žrtve v storiiko kaznivih dejanj ter prikazana statistika kaznivih dejanj
umora, za katera so bile v obravnavanem obdobju v Sloveniji osumljene ženske.
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1. Uvod

* Janka Sterle, dipl. sociologinja, višja svetovalka~Z

V zadnjih dvajsetih letihje bilo o kriminaliteti žensk nareje
nih več študij kot kadarkoli prej, vedno pogostejše paje tudi
razumevanje vloge ~pola 1<pt kriminogenega d~a:v~

~~j~j.:,~~tis,~~~~~RO~~~ ~,až~jo, d~,~~!e~.~?š~ih,oS,UIll1j~~.;.st,"cev it'aiftščarp~m6S6razmerrto< s~teŽ(fKamivihhllejlinj~Jt'~i:-ill~'J;

Številne mednarodne raziskave so pokazale; da so razlike
med krimirialiteto žensk iri kriminaliteto moških' te{idai je ;'
število moških, obravnavanih zaradi storitve kaznivih dejanj,
bistveno večjeod števila žensk. 'Kje, iskati dejavnike,Jdvpliva
jo'.na·razlike v strukturi kriminalitete.žensk in'kriminalitete
moških? Zanimanje za to problematiko je postalo' aktualnejše
predvsem zaradi spremenjene vloge ženske v sddobnein sveiu
invedno vplivllejših posameznic in gibanr ki si prizadevajo
za. enakopravno obravriavo ženske na vseh področjih, med
drugim tUdifeminističnihgibarij, ki so se.r:~raslav..šestd~seti~
in zgodnjih sedemdesetih letih. .

Uvodo~a naj pojasI1imo, da pod pojmom kriminaliteta,
žensk razumemo celotno število kaznivih dejanJ,·za kater-a.so
(bile) osumijene ženske, vključno z miadoletnimi osebami
žeuskega spola. Čeprav Obstaja kaznivo dejanje, ki galahko,
storijo le ženske (detomor), so bile te od nekdaj storiiko. tudi
vseh drugih vrst kaznivih dejanj. Zatoo tipični kriminaliteti
moških ali žensk ne moremo govoriti. Razmerje.med deležem
kriminalitete žensk in' kriminalitete: moških se do danys ni
bistveno spreminjalo: med storilci kaznivih dejanj ocl nekd~j
številčno prevladujejo moški. Značilno je, da je razm~rje':

ostalo nespremenjeno in to neglede na zgodovinSko obdobje
in neglede ila družbeno ureditev. V vS'eh obdobjih pa' so med'
spoloma obstajale tudi razlike v strukturi odkritih kaZnivih
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ske obra.zGe" oblačenje. ,.. ), ki so ju tradicionalno prištevati.
med :~':žens-ke" delikte. Za.,družbeno nesprejemljiva ravnanja
žensk;, predvsem pa za njihovo krirninaJiteto, so krivili povi
šano·količino "moških" honnonov, Tradi,cionalne teorije niso
upoštevale družbenih vjdikov kriminalitete.

Sod~bne teorije (od prve poiovice.ZO. stoletja dalje) bolj
pQudarjajo; družbene dejavnike in upoštevajo spremenjeno
vlogo žensk-. v družbi. Kljub teIJ1u :s.e v različnih sodobnih
teorijah še vedno pojavljajo posamezni poskusi pojasnjevanja
kriminalitete ženskz domnevnimi nespremenlji.vimi biološki
mi in psihološkimi lastnQstmi.

FemiIiistična gibanja ;so, osvetlila. pojav s šir~ družbene
perspektive in pojem kriminalitete.Žensk umestila v okvire
patriarhainih družbenih razmerij (razmerij celovitega druž
tknega prevladovanja'moških nadžeilskami). .pod vplivom
teh .gibanj- se je pričela,razvijatifeminističnakriminologij'a
kot posebna- 'kriminološka .teoretična: usmeritev. ,Ta je ·med
drugim opozorila na'popdliIonevidnost žensk (kot raziskovalk
in raziskovank);'v kOllvBrtcionalnih študijah O kriminaliteti-in
na pomanjkljivosti v dosedanjih pristopih. ki niso upoštevali
SPOla kot ~j",vpk~,. ki lahko P9me!J'bn9Vpliva na op,eg; in
strukturo'krimIrialitete. - , '<' - .' "

Po~6b~~je 80 bile te t~orije Ž~pr~dstavlj~Iie v čla,nkih
Reyije za krlmio:alistikq"in 'krhmtl9logijo (Z()~ca 'Mrševlc5.
V~sna Nikoli6":'Ristanovic).', ' , ' ,

3~Nekaj prllfierjaiJli1l podatkovo. kriminaliteti ž"l.sk
': .....'.' .. ;;.... .,' . ',1 . ".' '

RazliČne štndijekažejo, da je bil vrazličnih zgodovinskih
obdobjih in v različnih državah delež kriminalitete žensk
vedno niŽJi,,9d, \I.~lJ;.~ lqimillfllit~tp~1lmš!.<;ih" ~r"yc. ta1<;9 ..so
vselej obstajale razlike tudi v strukturi izvršenih kaznivih
dejarij; pricčemer jepit delež žen$!< vedn9 še nižji,k"je. šlo za
nasilna'dejanja.. Novejši statistični po4atki;kažejo,.da seje; v
zadnjih letih ,kriminaliteta žensk v·,pn.metjavis kriminaliteto
nioških :p().večeV·ala 'I1ekolikO' :hitteje~., čepr:av.- je/njen"delez' v
skupni kriminaliteti: še ved,ilo:ni~k,kar.je,še~'posebej,značilno

za.deleŽ: kaznivih.. dejankpovezlinihz nasiljem':(izjem-a je 'le
kazniv{);deJanje. ki.~'ga:lalrko-stoci.,samoj ženska," ;tj.det9mbr}~

l'<Jdobnerezullatekaž,ejotndi t.i. "self+report studies" (študi~
samoprijavljanja);inviktim910šk<lcštndije'(Heidemrohn; .1993;
str. 61.61», "" ·,L.. " ""

1.::'1'

Leta 1986je bilo v Franciji .med 809.059 obravnavanimi
osumljenci 18-,7 % žensk. V Angliji in Walesu je v istem letu
ta delež znašal 17 %, v Nemčiji pa -20,5 %.3 Podobni so
podatki za druge države. Tatvine y trgovinahso.ydino,kp.znivo·
dejanje, pri kateremje ostajal delež ,žensk vseskozi razmeroma
visok (leta 198Zjebilo v Angliji in Walesu zaradi teh kaznivi!)
dejanj obravnavani!) 48.000 mošl<ih in 32,000 ten$k). Raz
iskave pa so pokazale, da tudi tu prevladujejo moški::storijo
več tatvin, pol,eg tegajmajo ukradene stvari tudi večjo vred:
nost (H~idensohn, 1993, str, 57).

Izidi vikti:rnoloških, študij o obsegu kriminalitete žensk v
ZDA ne odstopajO od uradnih po@jskihalisbdnihpodaikov.
Eni in drugi so'pokazali P?dobnoslikb: ženske storijorn~lo

kaznivih dejanj, večinoma gre za pre:moženjske delikte (pri
bližno 80 %), goljnfijein pdnarejarfje. Redko so nasilne ali
udeležene v organiziranem krimi~al~. še re~ejejih,n~jdemo

v vrhu večjip,kriminalnih.?rganizacij.:4 Iz tehraziskav,);e
ra~vi~nb; da bi tipično' ~ensko"sto.~,lkt;> lahko,,'.9Pi~alikot
mlajŠe" dekle,. ki je prvIč stOrilO" ,kaznivodejanje,~' in ,s~cer
tatvino vtrgovi~i, z~ra4i čes'ar'je bild pogojn'o' obs'?jeno
(Heidensohn, 1996, str. 7-10). .

Simonova (1990) ugotavlja rahlo povečevanje obsega kri
minajitete ,~etlsk, y, ZDA iII 'Il~kp.tere'spreJI:l~W1:le.\lst:rlIkturi
kaznivih dejp.nj, kisojih storile ženske,. Po njenih ugotQY1tvah
še vedno,prevl,adujejo prem()ženj,ska;kazniva,c1~jap.ja.,-.s;k&te";

rimi se.žensk~,okoristijo :za maIlJše;V&9t~,;d~n~j~ .. ,Y-,obd:oQjJ)
odJet~ 19q:>.do leia 1981 se y.ZDA.del~~~en*;.ar..,ti.ranih
zaradi SUill(i ~toritvelqLZnivih, dejanj".pqv~~an.ih:z,m\silj~m..nj
bis.tveno spremenil. (10,:>' %leta 1963 jn, 11,1:% let~~1987),

medt~mko je.bil delež aretir.anjh osqm!jenk, )<ina}!)i storil.e
premoženjska ka~niy~~japja, en/<raly,čji (IZ % Jeta 196J
o~iI9m~Z4:4% leta 1987). Donajv~,gaporasta premo,
ženjskih, kazniviij..:d,eJanj.jt} ,prišlo iV iprvem: desetleyg ,OP&:?,oi
y~nega, obdobja.. Vrstn;i,.fe4:,l1ajpogostej~ih"Y~fQk()\[ ,i»:t;1t;lC;:ij:
pa .,se,ni:bistyeI19 spreIIl\nja!. :Na,.pryem..DJ.est\l,Sq, bile"tatviIle,
sledile so aretacije~y-/zv~zi, z;ddls:QhQ~oIIl: (aLkqh.oliz\l1a[108t"
vožnja pod vplivom alkohola). pri moških je bil prevladnjoč
r~lQg ,za, ~e~<;ijo alk()h,QJizira:Qg~.t, Jljegov4ele~ P~n$~"j~ v
obmvp~vapem.Qp<lpbju ;zmanji\al",I'9do»ne Jezuitateje dal'"
ana)iza ~9dne stati.sJike.'. c'lz.;poda~ov. je;razYl.pno." dA;.se je,
tudiy.t~J $lTcU!<tqri.POYel'.~~ošl.l'viložel'sl<. )<iso "ill'!,p~qj~ne

3,U:poštevati je tre,ba,; da:pooatkLmso' pdpelnoma primerljivi;, ,saj
so nacionalne policijske statistike Qc;lyisn.e od ,nacionalnjh,katep.~ih

zakonodaj, poleg tega se razlikuje tudi način evidentiranja in sta
t)stičf/.ega,\prikazov'!itj~ pQqatkov,., 'UPOŠtevt!-ti -.je,; tre;ba ti-uli :.,odnos
IjuR-!' do :prijavljanja .-k~znivih,dej~j, ~,ypliya n~ ,delež .~~qd:kri~e

kriminalitete; pr~y:tflk~ ,ni zan~rp.arlj~~ odros,do~Jfls~bne&.~ wejanj~
konfliktnih položajev oz. njihovega reševanja v družinskem krogu,
odnos med policijo in državljani, nač.inU.n.razšitienQs.!..preVJ:mtiyne
dejavnosti in podobno. ".>'; ,

'" :"",: "';./>, :4 re :štUliije i{Q,~n seyed~ svoje m,nej,itve. ~~p<>nd@@ :Iahk9)!lŽe
jo, k1ju1.? kon1:I;olnim, :vpra~anjell1;,d~kle~"se, I~o; ,b(llj)sramqjej,(l,i
f~gfl"pa se: bolj hvalijo., SamQQce.na.)te,spOQQeAtQ.vje :ppgosto hih1cp;
n~p~na, ,sypjflobn,ašflJ).j~' ,n~pil-9no ,(\~nJjo·,ipdv ,KljuQ,~~u;cpa; ~~
toyr~tnf} š.tudij~ n~ zajamejo ,p:r:oblell1atil<.e :YCflloti". 4ok,aj 'PJitIYZllP:
menjo .določen vfdik:"de:vianmo.sti.-: ' __.,,"

. 5 ,SimO.llova. 099Q) ,meni, ,.d~,;l'04nikj.. milij~ ,.'~o.4iio Jengc~,:k-Q.t,

l110ške QsLunljeuce, da,J;-aje. izroJ:<;;ajo'.PQg9jJ:!.~ Jq@ri"ro $:.119 ~~Č~i).e'
~ni- Ja;,~jše, ro ,ima za. posle.Qi~Q, tqdj, PJ,Xcei JJ].an~i" 4e.l~~f'že:p.~~,

zapo?lic;~·v ,OPa7,:.Ov,anih le,l;iJ1,,~k,Q1i 5 %:;C~l9~ p.op~j~. ···:;,f'
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za premoženjska kazniva dejanja. Simonova vidi razloge za
porast kriminalitete žensk v njihovi večji zaposlenosti.6

Podatki mednarodne primerjave deležev osumljenih in ob
toženih žensk v primerjavi z moškimi, ki jo je izvedla OZN,
kažejo, da je bil v začetku obdobja 1975-1985 v nerazvitih
državah delež žensk - storilk kaznivih dejanj bistveno nižji v
primerjavi z deležem moških, proti koncu opazovanega ob
dobja pa se je povečal za večkrat, najbolj izrazito v Bangla
dešu. V opazovanem obdobju je bil delež žensk največji v
Nemčiji, na Japonskem in v ZDA. V celoti se je njihov delež
v tem obdobju rahlo povečeval, vendar le v postopkih na
policiji in pred sodiščem, delež žensk, ki so prestajale zaporno
kazen, pase ni spreminjal. Struktura kriminalitete žensk se ni
bistveno spremenila, ženske so bile obravnavane za lažja
kazniva dejanja kot moški (Harvey in drugi, 1992).

Kramer (1992) v svojem prispevku analizira spremembe
deleža žensk, obravnavanih na različnih stopnjah kazenskega
pregona v Nemčiji. V zadnjih letih se razmere na tem podočju

niso bistveno spremenile: medtem ko je razmerje med spolo
ma pri policijski obravnavi 1:4 v korist žensk, se pri obsodbah
zviša na 1:6, pri preiskovalnem priporu znaša 1:20 in pri
izvršitvi zaporne kazni 1:30.

Eno redkih analiz kriminalitete žensk za območje nekdanje
Jugoslavije in Srbijeje izdelala Nikoli" - Ristanovieeva (1991).
Statistični podatki za nekdanjo Jugoslavijo so pokazali, da so
ženske konec osemdesetih let storile povprečno okoli 13 %
vseh kaznivih dejanj. Leta 1988 je bilo največ žensk obsojenih
zaradi premoženjskih kaznivih dejanj (25 %), kaznivih dejanj
zoper čast in dobro ime (19 %), gospodarskih kaznivih dejanj
(18 %), med katerimi je bilo okoli 80 % kaznivih dejanj izdaje
nekritega čeka in poneverb, ter kaznivih dejanj zoper življenje
in telo (13 %). Za Srbijo (brez pokrajin) je bilo značilno, da je
kriminaliteta v letih 1981-1988 sprva naraščala, od leta 1986
pa upadala. Razmetie med kriminaliteto moških in žensk je
bilo v vsem opazovanem obdobju stalno - na ženskeje odpadlo
okoli 15 % celotnega števila kaznivih dejanj.

Zanimiva je avtoričinaanaliza sredstev, s katerimi so storil
ci(ke) izvršili kazniva dejanja, katerih posledica so bile lažje
ali težje telesne poškodbe. Pokazalo se je, da so sredstva, še
bolj kot način storitve, povezana s spolom. ženske so izvajale
nasilna kazniva dejanja tako, da so v žrtve metale določene

predmete, medtem ko so moški žrtev večinomavbadali. Avto-

6 Ista avtorica nav~a tudi podatke o številu in deležu zapornic ter
pogojih, v katerih te prestajajo kazen odvzema prostosti. PoudaIja, da
čeprav se je povečal delež žensk, ki so bile v obravnavanem obdobju
aretirane zaradi suma storitve težjih kazni-vib dejanj, se delež žensk, ki
bi zaradi teh kaznivih dejanj prestajale zaporno kazen, ni povečal.

Poudaxja tudi, da obseg ženske zaporniške populacije vpliva na njeno
heterogenost, ki je precej večja kot med moškimi zaporniki. zaporov za
ženske je manj, kar ima običajnoza posledico večjo oddaljenost ženske
od doma in zato manj stikov z družino, sicer pa so ti navadno bolj
prijazno urejeni, manj zastraženi, omogočena je večja zasebnost ipd.
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rica sklepa, da so izbiro sredstev pogojevale biološke zna
čilnosti žensk in njihov socialni položaj, predvsem njihova
manjša telesna moč in vezanost na gospodinjska opravila.
Ženske so se namreč redkeje zatekle k uporabi fizične moči

pri izvedbi težjih telesnih poškodb, pri moških pa je bil ta
način običajnejši. Ženske so za storitev kaznivih dejanj po
gosto uporabile gospodinjske predmete. Tudi pri najhujših
kaznivih dejanjih, kot je umor, so se kazale razlike med
spoloma. Ženske so najpogosteje morile z zadušitvijo ali
utapljanjem, zastrupljanjem ali pa so uporabile sekiro. Moški
pa so ubijali z noži, strelnim orožjem, različnimi predmeti,
udarcem pesti. Ženske so pogosto ubile svojo žrtev, ko je ta
spala, moški zelo redko. ženske so najpogosteje morile v
zaprtem prostoru, zlasti doma, žrtve pa so bile osebe iz njiho
vega najožjega življenjskega okolja.

Podobne razlike je avtorica našla tudi pri drugih kaznivih
dejanjih. pri izvrševanju premoženjskih deliktov so ženske
redkeje vlamljale, kradle so predvsem uporabne predmete,
namenjene gospodinjstvu, prehrano, obleko ipd. Moški so
kradli vrednejše predmete, namenjene preprodaji.

4. Kriminaliteta žensk v Sloveniji v obdobjn 1990-1996

Podobno kot v drugih državah tudi v Sloveniji (in pred leti
v nekdanji Jugoslaviji) kriminologi niso namenjali posebne
pozornosti kriminaliteti žensk. V zadnjem času je le prišlo do
nekaterih sprememb, med drugim tudi zaradi večje navzoč

nosti žensk - raziskovalk v kriminološkem raziskovanju. V
nadaljevanju so prikazane ugotovitve, ki temeljijo na podatkih
iz evidenc s področja javne varnosti Ministrstva za notranje
zadeve Republike Slovenije in podatkih Statističnega urada
Republike Slovenije.

4,1. Obseg in strnktura kaznivih dejanj žensk

V tem poglavju prikazujemo obseg in strukturo obrav
navanih kaznivih dejanj, za katera so bile v letih 1990-1996
oSlunljene ženske ter njihov delež meci vsemi kaznivilIli de
janji.7 Podatke je treba obravnavati z določenimi zadržki. Na
prijavljanje kriminalitete, na policijsko obravnavo itd. lahko
vplivajo različni dejavniki. Obseg dejanskega stanja na tem
področju zato nikoli ni v celoti znan. Razne viktimološke in
podobne štndije dokazujejo, da je obseg krimina1itete precej
večji od prijavljenega oz. odkritega. Razmerje med odkrito in
neodkrito kriminaliteto se lahko tudi spreminja, pri čemer pa
več odkrite kriminalitete ne pomeni nujno tudi njenega dejan
skega povečanja, temveč je lahko posledica intenzivnejše
dejavnosti organov odkrivanja in pr~gona,preusmeritve pred
nostnih nalog v njihovem delu idr.

V tabeli 1 prikazujemo število raziskanih kaznivih dejanj,
za katera so bile osumljene ženske in moški ter število kaz
nivih dejanj, ki naj bi bila storjena v sostorilstvu.

7Virpoda~ov:~Z
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TABELA 1: Raziskana kazniva dejanja glede tia spol osumljenca v
letih 1990-1996

1990 21.967 19.126 2.446 395 87,1 11,1 1.8
1991 i 22.935 20.435 2.152 348 89,1 9,4 1.5
1992 30.019 26.055 3.294 670 86,8 11,0 2,2
1993 25.476 22.315 2.672 489 87,6 10,5 1,9
1994 25.070 21.601 2.802 667 ' 86,2 11,2 2,7
1995 23.052 20.028 2.341 683 86,9 10,2 3,0
1996 23.939 20.587 2.646 706 86,0 11,1 2,9
skupaj 172.458 150.147 18.353 3.958 87,1 10,6 2,3

Če ne upoštevamo kaznivih dejanj, ki naj bi bila storjena v
sostorilstvu, so bile ženske v obdobju 1990-1996 v povprečju

osumljene na leto za 2.621 kaznivih dejanj oziroma za pri
bližno osemkrat manj kaznivih dejanj kot moški. Delež kaz
nivih dejanj se v tem času ni bistveno spreminjal in je v
povprečju znaša110,6 %. Po drugi strani paje postopno nara
ščal delež kaznivih dejanj, ki naj bijih moški in ženske storili v
sostorilstvu (od 1,8 % v letn 1990 do 2,9 % leta 1996).

4.1.1•. Kazniva dejanja, za katera so bile ženske naj
pogost~j~oSllmljen~

V obravnavanih letih se struktura kaznivih dejanj, za katera

so bile ženske najpogosteje osumljene, ni bistveno spremi
njala; tudi v primeIjavi z drugimi državami ni bistvenih odsto
panj. V tabeli 2 prikazujemo skupno število najpogostejših
kaznivih dejanj, za katera so bile ženske osumljene v letih
1990-1996 v prirne.rjavi s številom kaznivih dejanj, za katera
so bili osumljeni moški. V tabeli 3 pa prikazujemo število teh
kaznivih dejanj po posameznih letih.

V tem obdobju so bile ženske najpogosteje osumljene kaz
nivih dejanj tatvine, in sicer za 5.863 tovrstnih kaznivih
dejanj (kazniva dejanja storjena v sostorilstvu pri tem niso
upoštevana), kar je tvorilo 15,5 % vseh raziskanih tatvin. Iz
tabele 3 je razvidno, da je število tatvin izraziteje upadlo v
letih 1995 in 1996, kar je predvsem posledica spremenjene
zakonodaje.8 Na drugem mestu so bila kazniva dejanja go
ljufije. Obravnavanih je bilo 3.284 tovrstnih kaznivih dejanj
(13,9 % vseh raziskanih kaznivih dejanj goljufije). Iz tabele 3
je razvidno, da je v obravnavanih letih postopno naraščalo

število goljufij, za katere so bile osumljene ženske. Na tretjem
in četrtem mestu so bila kazniva dejanja ponarejanja vred
notnic (1.158 kaznivih dejanj) in ponarejanja listin (1.118
kaznivih dejanj). Vendar je med njima pomembna razlika.
Delež kaznivih dejanj ponarejanja vrednotnic, za katera so
bile osumljene ženske, je znašal 32,7 %,karje največji delež
med najpogostejšimi kaznivimi dejanji žensk, delež kaznivih
dejanj ponarejanja listin pa "le" 14,9 %, kar je še vedno nad
povprečjem deleža vseh kaznivih dejanj žensk (10,6 %).

TABELA 2: Najpogostejša kazniva dejanja, :za katera so bile v letih 1990-1996 osumljene -ženske

37.762 31.231 5.863 668 82.7 15.5 1,8

23.551 19.515 3,284 752 82,9 13,9 3,2

3.539 2.190 U58 191 61,9 32,7 5,4

ponarejanje listin 7.507 6.258 1.118 131 83,4 14,9 1,7

paškod. tuje stvari 10.219 9.511 611 97 93,1 6,0 0.9

prikrivanje 6.677 6.040 570 67 90.5 8,5 1.0
velika tatvina 25.249 24.032 520 697 95,2 2,1 2,8

ogrožanje z nev. orodj. pri pretepu 5.025 4.474 500 51 89.0 10,0 1.0

izdaja nekrit. čeka 1.524 1.008 471 45 66.1 30,9 3.0

lahka tel. poškodba 4.501 4.058 407 36 90,2 9,0 0.8

poneverba 959 631 305 23 65,8 31,8 2,4

zloraba položaja odgovorne osebe 1.855 1.450 292 113 78.2 15,7 6,1

ponareditev ali uničenje posl. listin 1.238 878 288 72 70,9 23,3 5.8

kriva ovadba 1.279 1.043 223 l3 81,5 17,4 1.0

nezakonita vselitev 764 446 210 108 58,4 27,5 14,1

povzročitev splošne nevarnosti 1.870 1.647 200 23 88,1 10,7 1.2

kršitev nedotakljivosti stanovanja 3.241 2.916 184 141 90.0 5,7 4,4

ostalo 36.398 33.403 2.258 737 91,8 6,2 2,0

skupaj 172.458 150.147 18.353 3.958 87,1 10,6 2,3

li Novi kazenski zakonik, ki je v veljavi od leta 1995, določa, da
se pregon kaznivega dejanja tatvine, če je vrednost ukradene stvari
majhna, začne šele na predlog oškodovanca; posledica je manjše

število prijavljenih tovrstnih kaznivih dejanj, zmanjšalo pa se je
tudi število kaznivih dejanj prikrivanja, ki so bila povezana s kazni
vimi dejanji tatvine.
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ic". pOHa-r.v~ri6inic·

. ...,.,..__ ponarejanje rISIin

--*--- pOn~ sil Un~je

u ..~=~~.tm~,~

d~:~~~hkatera, so bile
S krogov za leti

12,0 %, pri Irtoškihpa 22,2 %, To pomeni, da 'so'bili lrioslci
osumljeni za precejšnje število kaznivih dejanj, kijih 'v taheli
5 ne navajamo, ker so prikazana le najpogostejša kazniva
dejanja, za katere so bile '6sutriljeile ženske. V kategoriji
"ostalo" so predvsem kazniva dejanja, povezana z nasiljem,
pri katerih je delež žensk precej IJi;mjši od deleža moških, kar
je razvidno iz na:sledllje,:aI2RI;I~vj,\,

V grafikonu 1 pri1cazi,,}
kaznivih dejanj osurrllj,mkc v ot,ra,n;lVlIi>~>il1,ob,dobju.

GRAFIKON 1: Gibanje "števila'· tiajpogosti::j'ših kazhiVih -dejanj
osurriljeilk: v letih 1990-1996'

'j, ;~~- '-t~-i' "1992' ':'1993 '1wi' 1995 '1900' "'rry::?)
",'l' ,>~ LEtO:! 'r;. !':'ii:_,;.j~;-),!'--' ~;""';?(!i:'i ;Ul,;-1

1;990 il> 1996;;vhjihjeiprikazani4 osemn~jpdgo~tejšlh~Vih

d<ijanj;;drI)ga",,,združena,y, il<!ttegplijO'fkJirta1'il ~gl.\ifikOh12), i:!
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5.863

3.284

1.158
, 1.118

~;- -
611 3,3

570

520 ,.. 16,0

500 3.0

471 0,7

407 4.05& 2,7

292 1.450 0,9

305 1.6 631 0,4

288 1,5 878 0,6

223 L2 1.043 0,7

210 1,1 446 0,3

200 1,,1 1.647 l,l
1&4 ~ 1,0. °l· :M16 1,9 ;'

2.25& 12.0 33.403 22,2

1&,353 100;0 ''150:14'7 ' '100;0';

Med ostalimi kaznivimi'dejanji so po visokem deleŽliude
ležbe 'žensk izstopala tudi ka:znivadejanjaponeverbe
(31,8%), nezakonite, vselitve (27,5 %), Izdaje nekritega
čeka (30,9 %)"in 'ponarejanja ali uničenja poslovnih listin
(23,3 %), Nadpovprečen delež žensk je bil tudi pri kaznivih
dejanjih zlorabe položaja odgovorne osebe (15;7 %); precej
pod povprečjem pa je bil delež žensk pri kaznivih dejanjih
velike tatvine, saj je znašal le 2, l %.

Zaporedje najštevilnejših kaznivih dejanj, zara:di-katerih'So
bili obravI.1avani moški~ je' že rta vrhu ·nekoliko drugačno: ha
prvem mestu-so bile'-gicer tudi tatVine (31.231-), na 'drugem
veliknatvine (24,032), na tretjem pa goljufije (19515),

povzročitev-splošne: nevarnosti

ostalo

bilevcrba

skupaj

lahka telesha poškodba
izdaja-',nekritega, čeka

ogrožanje z nevarnim orodjem pri pretepu

kršititev nedotaklj. stanovanja

prikrivanje

ponan;jartj6' listin

pdŠkodthr~je tuje 'gNan

ponarejanje-vrednotnic,
goljufija

nezakonita vselitev

TABELA 4: Strul,<tura_ženskekriminali~tev primerj,!-vi z mo~ko:_v letih 1990-1996

kriva ,ovadb'
h. aU unJč. eslovnih !lstin

zloraba. položaja odgovorne osebe

4.i.i.Strnkhrra kknivih dejanj ž"n~k

Zanimiva j~_t~4i :primerj~va. strukture k~nivih qejanj" za
katera so bile- osumljene ženske, ,S; struktutQ.,moškeJcrimi
nalitete (tabela 4), Na prvem mestupri,ženskab,so bila kazniva
dejanja tatvine (31,9%), tako kof pri' moških; čeprav je,bil
delež teh kaznivih dejanj pri njihprecej"riižji (20;& %). Na
drugem mestu pri žensk\ili so bile goljufije (11,9 %);pn
m.d.ški.h pa velike t~tviQe(16,0%(rti n,psJi:ab sicilijo ~azniYa

?dj,artj~ p'~n,iVej~ja-vr~~?~C ·~n p,ol}ar:~}anJaJ~s:v~, (~l~i:~ ~~
6,j..,'ib), pn,rooških p~gol)llfiJe (13,0 :*,)mp~ško~pv,i'H!,atuJ~
stvari (6,3 %).

"', "!~ . ,l:.' ~ , \ .';

, ·Na različno ,strukturo; kaznivW):dejanj-':,moškihdn:};iens~

opozarja tudi kategorija "ostalo", saj ta· znašarpii'-,iženSk:ah
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GRAFIKON 2: Struktura najpogostejših kaznivih dejanj osumljenk
leta 1990 in 1996

Leto 1990

_"25%

Na njihovo povečevanje so veIjetno vplivale gospodarske
spremembe in povečananezaposlenost. Koliko so ti dejavniki
dejansko vplivali na spremembe, bi bilo mogoče oceniti z
natančnejšo an'alizo kaznivih dejanj, v kateri bi upoštevali
tudi podatke o tem, kje in v kakšnih okoliščinah so bila
kazniva dejanja storjena.

Verjetno je obdobje sedmih let prekratko, da bi lahko
dovolj zanesljivo sklepa~i o dejanskih spremembah v strukturi
kaznivih dejanj, za katera sobile osumljene ženske. Kljub
temu ni mogoče spregledati naraščanja nekaterih kaznivih
dejanj, kot so goljufije' ali pa ponarejanje vrednotnic in listin,
kijih številčnoni veliko, se pa njihovo število hitro povečuje.

Statistika kaže, da so v obravnavanem obdobju v strukturi
kaznivih dejanj, z'aradi katerih so bile obravnavane ženske,
prevladovala kazniva dejanja zoper premoženje (61,8 % pri
ženskah, 65,3 % pri moških). Na drugem mestu so bila kazni
va dejanja, povezana z zaposlitvijo oziroma z bolj sofistici
ranimi oblikami pridobivanja premoženjske koristi, kot to
velja za kazniva dejanja zoper premoženje, in sicer kazniva
dejanja zoper gospodarstvo, zoper pravni promet ter uradno
dolžnost in javna pooblastila. Zaradi leta 1995 spremenjene
zakonodaje ni mogoče primerjati teh skupin kaznivih dejanj
po letih. Pri ženskah je znašal delež teh kaznivih dejanj v
povprečju nekaj več kot 20 %, pri moških pa je bil približno
enkrat manjši (dobrih 10 %).

prikrivanje
3%

ogrož. z nev. or.
pri pretepu

3%

izd. nekrit. Čllka

3%

velika tatvina
,%

poško tuje stvari
,%

ponar. listin
5%

prikrivanje
3%

iZd. nekrit. Čllka
3%

pon. ali unič. J
pOSl. listin

3%

Leto 1996

ostalo
26%

tatvina
39%

goljufija
""%

Omeniti je treba tudi edino kaznivo dejanje, za katero je
lahko obsojena samo ženska, to je detomor. V opazovanem
obdobju so bile ženske največkrat osumljene za storitev le po
enega takšnega kaznivega dejanja na leto, razen leta 1994, ko
je bilo obravnavanih 8 detomorov.9 Tudi pri nekaterih drugih
kaznivih dejanjih so bile (vendar le slučajno) osumljenke
samo ženske; število teh kaznivih dejanj ni bilo veliko (eno
ali dve kaznivi dejanji na leto). Po drugi strani pa so bila
obravnavana številna kazniva dejanja, za katera sO' bili osnili'
ljeni izključno moški; največ jih je, bilo iz skupine kaznivih
dejanj zoper spolno nedotakljivost.

4.1.3. Kazniva dejanja z elementi nasilja10

Pri nekaterih kaznivih dejanjih, ki so sicer dokaj številna,
je udeležba žensk izrazito majhna (zato jih v tabeli 3 večinoma

ne navajamo). Gre za kazniva dejanja, povezana z nasiljem
(nasilništvo, rop, huda telesna poškodba in druga kazniva
dejanja zoper življenje in telo). Ti podatki kažejo, da ženske
pri svojem odklonskem obnašanju praviloma niso nasilne.

Iz tabele 5 je razvidno skupno število kaznivih dejanj z
elementi nasilja, ki jih je policija obravnavala v letih 1990
1996 (prikaz po posameznih letih vsebuje tabela 6). V okviru
teh kaznivih dejanj so bile ženske najpogosteje osumljene
kaznivih dejanj ogrožanja z nevarnim orodjem pri pretepu .;.....
500 oziroma 10,0 % vseh raziskanih tovrstnih kaznivih dejanj
(iz tabele 6 je razvidno upadanje teh kaznivih dejanj v zadnjih
dveh letih obravnavanega obdobja). Na drugem mestu so bila
kazniva dejanja lahke telesne poškodbe - 417 oziroma 9,3 %,
na tretjem mestu pa kazniva dejanja hude in posebno hude
telesne poškodbe - 107 oziroma 3,5 % raziskanih tovrstnih
kaznivih dejanj.

<) "Glede na okoliščine, motive in vzroke ločijo v literaturi tri
tipe ubojev otrok takoj PO rojstvu: detomori. ki jih storijo duševne
bolnice ali osebe iz njihovega okolja, vendar zaradi duševne bolezni
matere; uboji iZ ljubosumnosti (mati ubije otroka, ker se boji, da bo
motil njeno razmerje spartneljem, ozimma da bo otrokov oče

usmeril vso ljubezen na otroka; tako SpOlni nagon premaga materin
skega) in detomor iz socialnih razlogov, ki je najpogostejši (obsoja'
nje nezakonske matere s strani okolja, ali slabe gmotne razmere).
Raziskava ugotavlja, da sta prvi in tretji tip pri nas najpogostejša ...
Detomor je povezan s specifičnim družbenim položajem ženske,
posebno v zvezi z družbenimi pričakovanji, tako glede udejanjanja
omenjene biološke vloge kot tudi glede njenega odziva na. moževo
slabo ravnanje, njegovo nezvestobo in podobno." (Nikolic - Ristano
vic, str. 23).

HI Pod tem razumemo kazniva dejanja z uporabo fizične ali
psihične moči za dosego cilja (tudi -s pomočjo orožja, nevarnega
orodja, predmetov ...).
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TABELA 5: Kazniva dejanja z elementi nasilja v letih 1990-1996 ~

~
~§.

ogrožanje z nevarnim s·
orodjem pri pretepu 4.979 4.474 500 5 89,9 10,0 0,1 ~
lahka tel. poškodba 4.507 4.054 417 36 89,9 9,3 0,8 Er

huda in pos. huda
~<

"telesna poškodba 3.063 2.951 107 5 96,3 3,5 0,2 ii-

umor 569 510 54 5 89,6 9,5 0,9

nasilništvo (do 1.1995 nasilniško obnašanje) 2.601 2.559 28 14 98,4 1,1 0,5

rop 1.213 1.153 18 42 95,1 1,5 3,5

sodel. pri pretepu 214 203 7 4 94,9 3,3 1,9

TABELA 6: Kazniva dejanja z elementi nasilja, za katere so bile v obdobju 1990-1996 osumljene ženske

agrož. z nev. oredj.
pri pretepu 609 66 6 663 60 8 841 87 10 885 118 8 745 92 71 413 49 8 318 28 4 4.474 500 51

lahka tel. poškodba 452 59 2 378 46 3 514 63 3 452 69 3 436 64 2 937 63 11 885 53 12 4.054 417 36

huda in pos. huda tel. poško 465 12 O 421 12 1 397 13 O 430 18 2 375 19 O 428 18 1 435 15 1 2.951 107 5

umor 63 10 1 69 7 O 84 8 O 63 4 1 70 10 1 75 8 1 86 7 1 510 54 5

nasilništvo
211(do 1.1995 nas. obn.) 513 3 6 397 1 O 505 3 1 422 4 3 419 12 I 195 1 108 4 1 2.559 28 14

rop 86 2 2 123 1 4 151 O 6 120 3 3 171 2 10 176 2 611 326 8 11 1.153 18 42

sodel. pri pretepu 26 1 O 29 1 1 19 O O 35 O 1 38 2 O 22 O 1 I 34 3 1 203 7 4
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4.2. Število in struktura.osumljenk

Po večjem deležu:v skupnem številu istovrstnih kaznivih GRAFIKON 3: Osumljene osebe glede na spol v letih 1990-1996
dejanj je izstopalQ kaznivo dejanje_umora, saj so bile ženske 18000

osumljene 9,5 % vseh raziskariih tovrstnih ,kaznivih dejanj, 16000

najmanjša deleža pa .sta značilna za kazniva dejanja ropa in 14000

nasilništva (1,5 % Qziroma 1,1 %). Redko je bilo tudi sode- 12000

lovanje žensk pri pretepu, saj' so' bile obravnavane zaradi 10000

suma storitve le 7 tovrstnih kaznivih dejanj. 8000
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Iz tabele 8' in grafikona 4 je razvidna'stat9stna struktura
osumljenk. V obravnavanih letih je bilo naj\i:eč osumljenk
starih med 25 in 34 let (26,6 %), hajmahj osuinljenk paje bilo

4.2.2. Sociodemografske značilnosti o.s~jenk

4,2.2.1, Starost

I~MO§KI~žENSKEI

19991995199419931992199119904.2.1. Število in delež obravnavanih oSllmljenk

V tabeli 7 prik~ujemo število. osumljenih in obsojenih
oseb v letih 1990-1996. V povprečju je bilo v tem obdobju na
leto obravnavanih .2~028 o.s~tnljeIlk, dele~ Žensk med vsemi
osumljenci pa je znašal povprečno 12,7 %, Najnižji je bil v
letn 1991 (11,3%), .najvišji v letu 1994 (13,3 %). Število
obsojenk je bilo precej nižje (mi leto:v povprečju 923), njihov
delež med vsemi obsojenCije-iriašal 12,30 %. Y primerjavi z
deležem osumljenk, kije.v' tem obcldbju_njh,al, je delež ob
sojenk npadal i~ 13,3 % leta 1990 na 10,4 %leta 1996.

TABELA 7: Osu.m1jericilke in obsojenciJke v'leti,h 199Q-;.199611

1990 15.671 2.029 12,9 10.839 1.439 13,3

1991 15.801 1.782 11,3 9.354 1.l21 12,0

1992 19.938 2.593 13,0 8.733 1.058 12,1

1993 16.169 1.978 12,2 7.966 995 12,5

1994 15;123 2.017 13,3 7.316 905 12,4

1995 14.571 1.852 12,7 3.961 487 12,3

1996 14.940 1.949 13,0 4.442 :460 10,4

. 112.213 14.200 12,6 52.611 6.465 12,3

V povprečju je bila v tem obdobjh obravnavana I osumljen
ka na 7 osumljencev. Tudi razmerje med Obsojenkami in
obsojenci je bilo ena proti, sedem. Primerjava z že omenjeno
mednarodno raziskavo OZN (Harvey in drugi, 1992) uvršča

Slovenijo v krog držav, kjer je povprečno razmerje med
številom osumljenk in 'osumljencev od 1:5 do' 1: 10 (Nemčija,

Japonska, ZDA, Avstrija, Kanada, Velika Britanija, Nizo
zemska, Poljska ...).

Razmerje med osumljenkami in osumljenci je nazorneje
prikazano v grafikoDu 3. .

iz starostne skupine nad 65 let (2,7 %). Ta razpore9itev se v
posameznih letih' ni bistveno spreminjala..2animivQje, da so
deleži osumljenk- po posameznih starostnih skupinah precej
drugačni kot deleži osumljencev. Tudi osumljencev je bilo
sicer največ v starostni skupini od 25-341et, vendar so bili v
mlajših starostnih 'skupinah njih.ovi deleži višji od deležev
osumljenk oziroma v starejših nižji. To kaže tudi grafikon 5.
ženske se torej relativno starejše odločijo za storitev kazni
vega ~ejanja kot moški.

Il Osumljenci ·so ose~e, ki jih je policija obrav~ava1a zwadi suma
storitve kaznivega dejanja in zOp'l:r'njih.podala::k~zenske ovadbe,
obsojenci pa osebe, ki jih je sodišče spozna10,'A:.a kriVe storitve
kaznivega dejanja.' ... " , ' . ,- :'

12 Vir podatkov:. statistični 1etopis,R Siovemje 1994, 1995, 1996.

142



Janka Sterle: Kriminaliteta žensk

TABELA 8: Struktura osumljenk po starosti v letih 1990-1996

do 17 227 226 432 287 298 206 233

18 - 24 404 351 434 345 370 347 364

25 -34 612 496 653 526 490 486 509

35 -44 409 385 543 438 488 492 489

45 -54 197 186 282 210 204 183 237

55 - 64 122 95 161 119 112 85 87

65 in več 58 43 88 53 55 53 30----- -------- -----
skupaj 2_029 1.782 2.593 1.978 2.017 1.852 1.949

-~-- -----=-"-_._--- --~-----_.-

GRAFIKON 4: Spremembe v starostni strukturi osumljenk v letih
1990-1996

4.2.2.2. Pržavljanstvo

_dol7

---lIt-- Il! _ 24

--'-25 - 34
--)of-- 35 _ 44
---3IE- 45 _ 54

---- 55 _64
···········'65 in več

Primerljive podatke o državljanstvu obravnavanih osum
ljenk lahko navedemo šele od leta 1993 (tabela 9). V letih
1993 - 1996 je bil delež osumljenk s slovenskim državljan
stvom večji od 90 %, leta 1993 in 1994 skoraj 95 %_ Med
tujkami je bilo največdržavljank novonastalih držav na ozem
lju nekdanje Jugoslavije (predvsem BiH in Hrvaške). Zelo
podobna je bila struktura državljanstva osumljencev.

TABELA 9: Struktura osumljenk po državljanstvu v letih 1993-1996

Iz grafikona 5 je razvidno, kako s starostjo osumljenk
naraščadelež žensk med vsemi osumljenci.

GRAFIKON 5: Delež žensk v obravnavanem obdobju v primerjavi
z vsemi osumljenci po starostnih skupinah
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1.875
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TABELA 10: Struktura osumljenk po izobrazbi v letih 1990-1996

4.2.2.3. Izobrazba

Več kot polovica obravnavanih osumljenk je imela nižjo
izobrazbo (58,3 %), skoraj tretjina srednjo (31,8 %), 5,5 %
pa jih je imelo najmanj višjo izobrazbo (tabela 10). Glede na
izobrazbeno strukturo celotne populacije žensk v Sloveniji je
bil med osumljenkami delež žensk z nižjo izobrazbo nekoliko

nižja* 1.323 1.075 1.521 1.190 1.189 1.004 979 8.281

srednja* 532 546 833 595 630 640 738 4.514

višja 53 51 79 58 75 75 68 459

visoka 40 24 41 67 50 46 51 319

magisterij 3 O O 1 2 1 O 7

neznano 78 85 118 67 71 84 113 616

skupaj 2.029 L781 2.592 1.978 2.017 1.852 1.949 14.198

*v kategorijo "nižja izobrazba" smo uvrstili naslednje izobrazbene skupine: nižja izobrazba, brez strokovne izobr(lZbe, nekvalificirana in
polkvalificirana delavka, v kategorijo srednja izobrazba pa: srednja izobrazba, kvalificirana in visokokvalificirana delavka.
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večji od tega deleža v celotni ženski populaciji. 13 Čeprav je
med osumljenkami najti skoraj vse izobrazbene skupine, lahko
rečemo, da je kriminaliteta bolj značilna za ženske z nižjimi
stopnjami izobrazbe.

Iz gra:fikona 6 so razvidne nekatere spremembe v izobraz
beni strukturi osumljenk v obravnavanih letih. Število osum
ljenk z nižjo izobrazbo je v obravnavanih letih postopno
upadalo, število osumljenk s srednjo izobrazbo pa naraščalo.

GRAFIKON 6: Izobrazbena struktura osumljenk v letih 1990-1996

4.2.2.4. Zakonski stan

Med obravnavanimi osumljenkami je bil delež samskih
(38,6 %) približno enak deležu poročenih žensk (38,1 %),
5,4 % žensk pa je živelo v zunajzakonski zvezi (tabela 11).
Pri osumljencih pa je bil delež samskih precej višji (56,8 %)
od deleža poročenih (30,4 %), pa tudi delež tistih, ki so živeli
v zunajzakonski skupnosti je bil nekoliko manjši (3,4 %).

GRAFIKON 7: Gibanje števila osumljenk glede na zakonski stan v
letih 1991·1996

Tu na kratko omenjamo tudi strukturo osumljenk glede na
delovno razmerje. Prim:eIjava med deležem zaposlenih in dele
žem nezaposlenih osumljenk kaže, da sta se deleža teh dveh
kategorij do leta 1992 približala (delež zaposlenih je rablo
upadal, delež nezaposlenih pa se je povečeval), od tega leta
dalje pa se je delež zaposlenih močno zmanjševal na račun

deleža nezaposlenih. Po letu 1995 ne moremo navesti primeIjav
zaradi sprememb šifranta v obrazcu kazenske ovadbe.
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4.2.2.5. Predkaznovanost

Skoraj 94 % osumljenk še nikoli ni bilo obravnavanih
zaradi suma storitve kaznivega dejanja (tabela 12). Od tistih,
ki pa so bile že obravnavane, je bil večji delež osumljenk, ki
so bile že kaznovane za drugo kaznivo dejanje (6,1 %), manjši

'TABELA 11: Zakonski stan oswnljenk v letih 1990-1996

samska 642 1.041 798 818 695 705 4.699

poročena 698 979 729 729 723 780 4.638

razvezana 208 268 198 203 168 196 1.241

vdova 100 127 103 100 83 66 579

unajzak. skup. 88 98 100 115 119 133 653

stalo, neznano 45 79 50 52 64 69 359

1.781 2.592 1.978 2.017 1.852 1.949 12.169

TABELA 12: Predkaznovanost oswnljenk v letih 1990-1996

predkazn.:
drugo k.d.
predkazn.:
enako kdo

208

100

155

68

168

87

110

59

102

42

70

30

50

21

863

407

6,1

29

13 Vir: Statistični letopis 1994,1995, 1996
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pa tistih, ki so bile že kaznovane za enako kaznivo dejanje - t.
i. specialne povratnice (2,9 %). Delež osumljencev, ki so že
storili drugo kaznivo dejanje, je bil enkrat večji kot pri osum
ljenkah, in sicer 12,4 %, večji je bil tudi delež tistih, ki so že
storili enako kaznivo dejanje (4,6 %).

V obravnavanih letih je upadal tako delež predkaznovanih
osumljenk za druga kazniva dejanja (z 10,2 % leta 1990 na
2,6 % leta 1996), kot tndi delež predkaznovanih za enaka
kazniva dejanja (od 4,9 % leta 1990 na 1,1 % leta 1996).

Med osumljenkami, ki so že bile kaznovane za drugo kazni
vo dejanje, jih je bila polovica (50,1 %) obravnavanih samo
enkrat, 14,5 % dvakrat, bilo paje tudi nekaj večkratnih povrat
nico Leta 1996 je bila na primer obravnavana osumljenka, ki
je bila kaznovana že 78-krat.

5. Preobrazba ženske-žrtve v storilko kaznivih dejanj

Iz do sedaj obravnavanega je razvidno, da ženske storijo
razmeroma malo hujših kaznivih dejanj. Raziskave kažejo, da
gre pri storilkah teh dejanj pogosto za odziv na nasilje nad njimi
(Mrvič, 1993; Petrovec, 1990). Nasilje nad ženskami je torej
lahko kriminogeni dejavnik, saj je povsem mogoče, da se dolgo","
letna žrtev spremeni v storilca (praviloma) hudega kaznivega
dejanja Dolgotrajno nasilje, ki ga žrtve (ženske) niso sposobne
rešiti na ustrezen način, se preusmeri v protinasilje.

Kriminologi se v zadnjih letih pogosteje lotevajo socialno
patološkega pojava nasilja v družini. Rezultati novejših vikti
moloških raziskovanj kažejo na dokaj nespremenjeno vikti
mizacijo žensk z nasiljem v družini, ne glede na spremembe,
kijihje prinesla ekonomska emancipacija žensk. Kot ugotav
lja Mrvičeva (1993), je poleg detomora umor oz. uboj moža!
partnerja tipično najtežje kaznivo dejanje, ki ga izvršijo žen
ske. To je posledica vpliva specifičnihetioloških dejavnikov,
ki delujejo vzporedno z viktimogenimi dejavniki (značilnimi

za obnašanje žrtve do storilke). Tak umorje praviloma končni

rezultat dolgotrajnega nasilja v družini, kjer so glavne žrtve
trpinčenja poleg otrok predvsem ženske.

Raziskovalka Mrviceva (1993) prikazuje rezultate raziskave
16 primerov žensk, ki so bile v Srbiji obravnavane zaradi
uboja oz. poskusa uboja svojega moža ali zunajzakonskega
partnerja. Ugotovitve njene analize so naslednje: storilke kaz
nivega dejanja umora niso bile tipičnekriminalke, v povprečju

so bile stare 30-39 let, v večini primerov niso bile pod vplivom
alkohola; v polovici primerov so svoje žrtve umorile med
spanjem in v polovici primerov je bila kot sredstvo za izvršitev
kaznivega dejanja uporabljena sekira; večina storilk je bila
brez osnovnošolske izobrazbe. prevladovale so gospodinje;
materialne razmere v družini so bile slabe. Najpogostejši
vzroki poslabšanja partnerskih in družinskih odnosov, ki so
vodili v kaznivo dejanje, so bili: kronični alkoholizem partner
ja, zakonska oziroma partnerska nezvestoba (posledica odziva

prevarane žene na nezvestobo je bila psihično in fizično

kaznovanje s strani moža/partnerja) ter kronični alkoholizem
pri obeh partnerjih. V večini primerov so nevzdržne razmere
trajale več kot dvajset let. Odnosi med partnerjema so temeljili
na nadvladi moškega nad žensko. Status ekonomske nesamo
stojnosti je silil žensko, da je vztrajala v težavnih razmerah.
Značilnost socialne interakcije med obravnavanimi partnerji
je bilo fizično nasilno obnašanje moškega.

Zelo podobni so rezultati analize posamičnih primerov
žensk, obravnavanih zaradi suma storitve kaznivega dejanja
umora v Sloveniji v letih 1990-1996, ki jih prikazujemo v
dmgem delu tega poglavja.

Tovrstna kazniva dejanja sprožajo številna vprašanja, zlasti
tista, povezana s položajem žeriske v družbi in v družini.
Čeprav se različne oblike pomoči trpinčenim ženskam uve
ljavljajo tudi pri nas (npr. SOS telefoni, zatočišča ipd.), to
niso celovite rešitve. Za kakšno nerazumevanje in celo na
merno zanemarjanje tega problema lahko gre, kaže cinična

utemeljitev višjega sodišča, ki je 56-letni obdolženki za umor
moža alkoholika, ki ji je dolga leta grozil, jo pretepal in
zahteval spolne odnose ter jo pri tem poniževal, zvišalo kazen
z naslednjo obrazložitvijo: "Zloraba žensk s strani njihovih
mož kljub proklamirani ravnopravnosti in izboljšanim živ
ljenjskim razmeram ni nobena redkost in se je seveda potrebno
vprašati. kam bi to vodilo, če bi se žrtve pri reševanju svojih
življenjskih tegob posluževale podobnih metod kot obdol
ženka. S kaznijo je treba tudi vzgojno vplivati na druge."
(Petrovec, str.105). zadeva je bila obravnavana konec osem
desetih let.

Smausova razlaga takšno stanje kot dokaz, da se posledice
formalnega nadzorstva moških nad ženskami v vseh plasteh
družbe kažejo tudi v kazenskem postopku. Moški, ki so nasilni
do ženskin otrok, za svoja dejanja niso ustrezno stigmatizirani.
To je razvidno tudi iz empiričnih raziskav o sodnih postopkih
zaradi posilstev in nasilja v družini ter na delovnem mestu.

Podobno ugotavljajo tudi drugi avtorji. Proučevanja Niko
lic-Ristanoviceve (str. 24) v Srbiji so pokazala, da je bila
večina daljših zapornih kazni (nad pet let) izrečena ženskam,
ki so izvršile kaznivo dejanje, medtem ko je žrtev spala.
Umor je sodišče okvali:ficiralo kot "zahrbten". Storilke kaz
nivih dejanj z elementi nasilja imajo navadno najnižjo izobraz
bo, živijo v okolju s patriarhaino moralo in dolga leta prena
šajo fizično in psihično mučenje partnerjev. Način storitve
kaznivega dejanja (tj. med spanjem) je zato kvečjemu izraz
ženine nemoči, prestrašenosti, pomanjkanja pomoči in razu
mevanja širšega okolja, ne pa zahrbtnosti. «Z naraščanjem

nezmožnosti ženske, da bi se sama zaščitila in da bijo družba
zavarovala pred nasiljem, narašča nevarnost, da bo postala
storiika nasilnega kaznivega dejanja in da se bo nanjo zrušilo
vse maščevanjedružbe" (Nikolic-Ristanovic. str. 25). S strož
jim kaznovanjem je tako ženska dvojno kaznovana.
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5.1. Struktura osumljenk in okoliščine kaznivih dejanj
umora v Sloveniji v letih 1990-1996

V tem poglavju predstavljamo kazniva dejanja umora (vključ

no s poskusi), za katera so bile v letih 1990-1996 v Sloveniji
osumljene ženske, sociodemografske značilnosti osumljenk,
okoliščine, v katerih so bila izvršena ta kazniva dejanja ter
razmerja med žrtvami in osumljenkami oziroma «zgodovino"
teh odnosov.

5.1.1. Število kaznivih dejanj, osumljenk in žrtev

V analizo je zajetih 61 žensk, ki so bile v letih 1990-1996 v
Sloveniji osumljene 59 kaznivih dejanj umora. Nekoliko več

kot polovica jih je bilo osumljenih za dokončano kaznivo
dejanje (54 %), ostale pa za poskus. Razlika med številom
osumljenk in številom kaznivih dejanj je posledica izvršitve
nekaterih kaznivih dejanj v sostorilstvu. Žrtev kaznivih dejanj
je bilo 63, saj so bile v treh primerih ženske osumljene za
umor več oseb. Tretiina navedenih kaznivih dejanj umora je
bila obravnavana na območju UNZ Ljubljana.

TABELA 13: Starostna struktura osumljenk v letih 1990-1996

5.1.2. Sociodemografske značilnostiosumljenk

5,1,2,1, Starost

Med 61 osumljenkami, ki so bile v letih 1990-1996 osum
ljene za umor ali poskus umora,jihje bilo več kot dve tretjini
v starostnih kategorijah od 25-34 let in od 35-44 let (tabela
13).

5.1.2,2. Izobrazba

Skoraj dve tretjine obravnavanih osumljenk je imelo nižjo
izobrazbo (dokončano ali nedokončano osnovno šolo), nekaj
več kot četrtina dokončano srednjo šolo, tri osumljenke so
imele višjo in ena visoko izobrazbo (tabela 14).

5.1.2.3. Delovno razmerje

Med osumljenkami so bile enako zastopane tako zaposlene
kot nezaposlene, šestina jih je bilo upokojenih (tabela 15).

do 17 1 1

18 - 24 2 1 2 5

25 -34 4 5 2 1 2 6 3 23

35 -44 2 4 3 5 2 2 18

45 -54 2 2 2 1 1 1 9

55 -64 2 2 1 5

J 12 7 8 5 11 10 8 61

TABELA 14: Izobrazbena struktura osumljenk v letih 1990-1996

višja

visoka

neznano 1

SKUPAJ 12 7 8 5 11 10 8

TABELA 15: Delovno razmerje osumljenk v letih 1990-1996

o zapo~;I.

začasno zapos1.

nezaposlena 5 1 1 7 2 4

upokojenka 2 1 1 2 3

neznano 1 1 1

SKUPAJ 12 7 5 11 10
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5.1.3. Kraj, sredstvo in način storitve ter druge oko
liščine kaznivega dejanja

Skoraj vsa obravnavana kazniva dejanja so bila stOljena v
domačem okolju (v stanovanju, hiši, vikendu, na dvorišču).

Tudi sredstva, uporabljena za izvršitev kaznivega dejanja, so
bila večinoma takšna, ki so dosegljiva v ožjem domačem

okolju. Najpogosteje so osumljenke za kaznivo dejanje umora
uporabile nož, sledili so različni topi predmeti in sekira.
Strelno orožje je bilo uporabljeno v 6 primerih. Število upo
rabljenih sredstev je bilo večje kot število osumljenk, ker so
nekatere pri storitvi kaznivega dejanja uporabile več sredstev
(tabela 16).

TABELA 16: Sredstva, uporabljena za kaznivo dejanje

5.1.4. Razmerje med žrtvijo in osumljenko

Podatki v tabelah 17 in 18 (razmerje med žrtvijo in osum
ljenko ter struktura žrtev), skupaj s podatki o sredstvu storitve
in kraju umora kažejo na to, da se je večina teh kaznivih
dejanj zgodila v najožjem družinskem okolju, kjer so ženske
največkrat dvignile roke nad svoje najbližnje. V največ pri
merih je šlo za dalj časa trajajoča nesoglasja med zakonci,
bivšimi zakonci ali zunajzakonskimi partnerji (maščevanje,

sovraštvo, ljubosumje ... ), pogosto pa je žrtev tudi fizično in
psihično zlorabljala osumljenko (stalni prepiri, pretepi ...).
Pomemben spremljevalec odnosov med žrtvami in osum
ljenkami je bil tudi alkohoL Pogosto je bila bodoča žrtev

sekira 4 1 1 2 8

nož 5 4 5 2 5 4 2 27

strelno orožje 2 1 1 2 6

top predmet* 4 1 1 2 3 3 1 15

drugo** 2 3 3 1 9

SKUPAJ 17 9 7 5 11 9 7 65

* drog, palica; kladivo, kamen _..
** strup, zdravilo, plin, elektrika ...

Z uporabo sredstev je povezan tudi način storitve kaznivega
dejanja, in sicer je bila večina kaznivih dejanj storjena z vba
danjem (nož) ali udarjanjem (sekira, top predmet). Uporaba
sredstev lahko kaže tudi na morebitno načrtovanje dejanja. O
očitnem namenu lahko sklepamo predvsempri uporabi strelnega
orožja, ki je bilo uporabljeno samo v šestih primerih.

TABELA 17: Razmerje med žrtvijo in osumljenko

(največkrat zakonec ali bivši zakonec) zasvojena z alkoholom
ali pa je bila zasvojenost obojestranska (pogosteje v primeru
izvenzakonskih partnerjev). Da je bil alkohol pogost sprem
ljevalec teh skupnostih dokazuje tudi dejstvo, da je bilo pri
storitvi kaznivega dejanja pod vplivom alkohola 17 osum
ljenk.

zakonec 3 3 1 2 3 5 1 18

izvenzak.partner 4 1 3 2 1 2 13

ločeni zakonec, v loč. postopku 3 1 1 1 6

otrok 1 4 2 3 1 1 12

ožji sorodniki 3 2 1 6

drugo 1 2 2 1 2 8

SKUPAJ 11 9 9 5 12 9 8 63

TABELA 18: Struktura žrtev

moški 10 4 6

ženska 1 1

otrok 1 4 2

SKUPAJ 11 9 9

5

5

7

2

3

12

7

9

4

3

8

43
8

12

63
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V 7 primerih je osumljenka ubila ali poskušala ubiti žrtev
med spanjem. Kot je razvidno iz literature, so bile ženske, ki
so bile osumljene, da so storile kaznivo dejanje umora med
spanjem žrtve, največkratobravnavane in obsojene za storitev
umora na zahrbten način. zato bi bilo zanimivo preučiti

prakso naših sodišč v zadnjih letih. Iz ene od ovadb zoper
žensko, ki je bila osumljena umora zakonskega partneIja, je
razvidno, da naj bi se kot olajševalna okoliščina upoštevalo
dalj časa trajajoče nasilje, ki ga je žrtev izvajala nad osum
ljenko, ki si sama ni znala pomagati drugače.

Rezultati pregleda strukture žrtev so skladni s prejšnjimi
ugotovitvami o razmerju med žrtvijo in osumljenko, saj je
bila žrtev v dobrih dveh tretjinah primerov moškega spola, v
slabi petini primerov paje bila žrtev otrok (tabela 18).

V več kot polovici primerov, ko je bila žrtev otrok, je
osumljenka storila ali poskusila storiti sambmor. Ženske, ki
so bile osumljene za storitev teh kaznivih dejanj, so bile
večinoma duševne bolnice ali pa so dejanje storile v stanju
zmanjšane prištevnosti, na kar so največkrat vplivale okoli
ščine, v katerih so živele. V dveh primerih so se osumljenke
odločile za ta korak zaradi bolezni otrok (duševno in/ali
telesno moteni). Sicer so bile pri četrtini vseh obravnavnih
osumljenk ugotovljene duševne motnje ali bolezni.

6. ZAKLJUČEK

Osnovne ugotovitve iz analize statističnih podatkov o strukturi
kaznivih dejanj, za katere so bile v obdobju 1990-1996 v Sloveniji
osumljene ženske ter o strukturi osumljenk, so naslednje:
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Rezultati analize policijske statistike, ki se nanaša na krimi
naliteto žensk v Sloveniji, kažejo precejšnjo podobnost z
rezultati analiz, ki so bile narejene v drugih državah. Delež
kriminalitete žensk je tako pri nas kot v drugih državah precej
nižji od kriminalitete moških. Prav tako povsod prevladujejo
premoženjski delikti. Izrazito nizek je delež kaznivih dejanj,
povezanih z nasiljem. Struktura osumljenk je podobna, saj te
izhajajo večinoma iz nižjih družbenih slojev, imajo nizko
izobrazbo, so pa osumljenke v Sloveniji v povprečju starejše
od npr. osumljenk v ZDA, kjer prevladujejo mladoletnice.

Emancipacija žensk oziroma njihova formalna enakoprav~

nost in s tem možnost sodelovanja na vseh področjih druž~

benega življenja ni mogla odločilno vplivati na spremembe
deleža kriminalitete žensk, saj je imela najmanjši vpliv na
tiste družbene sloje, iz katerih prihaja večina storilk kaznivih
dejanj. V teh slojih je prepričanjev tradicionalno vlogo ženske
še vedno prevladujoče,čeprav bi podobno lahko trdili tudi za
celotno družbo. Od ženske se pričakuje,da sprejema družbeno
vlogo, ki ji jo narekuje patriarhaina družba (vloga dobre žene
in matere)~ Socializacija in razne oblike formalnega in nefor
malnega družbenega nadzorstva skrbijo za ohranjanje tak
šnega prepričanjao vlogi ženske. Posledica tega je, da imajo
tako tudi objektivno manj možn()sti zanjo, ker se pretežno
gibljejo v ožjem krogu družine in znancev, čepa že postanejo
delinkventne, je struktura njihovih kaznivih dejanj precej
drugačna kot pri moških.

Vloga spola je v kriminalističnih raziskavah vsekakor po
membna, zato je iz njih ne moremo izključiti. Vendar pa
kriminalitete žensk ne gre proučevati posebej, kot poseben
pojav, temveč skupaj z kriminaliteto moških; le tako se lahko
osredotočimo na številne dejavnike, ki vplivajo na nastanek
tega pojava.

LITERATURA

1. Daly K., Chesney-Lind M.: Feminism and Criminology.

Academy of Criminal Justice Sciences. Justice Quaterly.
4/1988.

2. Harvey L. et al.: Gender differences in Criminal Justice.
An International Comparison. British Journal of Cri
minology. 2/1992.

3. Heidensohn F.: Women & Crime. Women in Society.
London, MacMillan press LTD, 1996.

4. Heidensohn F.: Women and crime in Europe. V: Heiden
sohn F., Farrel M.: Crime in Europe. London, New
York, 1993.

5. Jogan M.: Družbena konstrukcija hierarhije med spo
loma. Ljubljana, FSPN, 1990.

6. Kramer K.: Frau gleich Mann? Delinquenz, Suchtmitte
lumgang und andere Fonnen abweichenden Verhaltens
bei Frau, Kriminalistik. 5/1992.

7. Mrševic Z.: Sodobni biološki pozitivizem in kriminaliteta
žensk. Revija za kriminalistiko in kriminologijo. 211993.

8. Mrvic N.: Žene - ubice - žrtve dugogodišnjeg porodičnog

nasilja. Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka
istraživanja. 111993.

9. Nikolic-Ristanovič V.: Družbeno nadzorstvo in krimi
naliteta žensk. Revija za kriminalistiko in kriminolo~

gijo. 111991.
10, Petrovec D.: Zamenjayavloge "'- od žrtve do storilca kazni

vega dejanja. Zbornik Nasilje nad ženskami. Ljubljana,
1990.

Il. Poročiloo deln MNZ za leto 1995. Ljnbljana, MNZ, 1996.
12. Rowe D. et al.: Sexs differences in cnme: do means and

within sex variation have similar causes? Journal of re~
search in crime and delinquency. 111995.

13. Simon R. J.: Women and Crime Revisited. Sam Huston
State University, Criminal Jnstice Research Bulletin. 5/
1990.

14. Smans G.: Das Strafrecht und die Franenkriminalitiit. Kri
minologisches Journal. 4/1990.

15. Statistični letopis Republike Slovenije 1994, 1995,
1996. Statistični nrad Repnblike Slovenije, Ljnbljana.

Ljnbljana, marec 1998

149



Revija za kriminalistiko in kriminologijo 1 Ljubljana 491199812

Female crime

Janka Sterle, Graduate Sociologist, Senior Counselor, Ministry of the Interior of the Republic of Slovenia, Štefanova 2, 1000, Ljubljana,
Slovenia

Traditional crirninology has devoted relatively HttJe attention to women. The disregard of women as violators of social norms was
basically caused by the perception of a woman as a biologieally and psychologically determined being, whose deviance is a result of
hormonal or some other disturbanees. However, eontemporary eriminological theories have given more emphasis to social factors in the
female enme aetiology, which has been even more stressed by feminist eriminology, linking the concealment of women to their social role,
that is, to their situatioo of being confined to a "domestic" sphere. The paper, rather than presentiog theoretical findings, gives more
emphasis to astatistical overview of female crime in Slovenia in the years 1990-1996 as indicated by police statisties. In this frame, the
notion of female crime comprises the total number of erirrrina1 offences committed by female suspects, including female juvenile
deHnquents. Analysis has demonstrated that the scope of female cdme in Slovenia, as in other countries, is far smaller than male crime;
women were in average suspected of a Htde bit more than 10% of all cleared up offenees, or the proportioo of female suspects totalled about
~13% among all suspects handled by the police. It has been equally established that gender also has ao impact oo the structure of erime, sioce
womeo were suspected of far less violent crimes than men. The paper also deals with the transfonna~ion of the woman-victim into a women
,offender and presents statistical data for criminal homicides in Slovenia for the period considered, 'in wmeh women were suspects.

Key words: female erime, criminology, erime aetiology, statistieala data, Slovenia
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