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Uporaba prisilnih sredstev in napadi na policiste v letu 2001

 

UVOD

V letu 2001 uporaba prisilnih sredstev in napadi na policiste številčno niso bistveno odstopali  od leta 2000, število
uporabljenih prisilnih sredstev se je povečalo za 5 %, število napadov na policiste pa se je zmanjšalo za 8,5 %.

Iz  podatkov je razvidno, da so policisti  v  letu  2001 v več  kot  97 % primerov kršitelje obvladovali  z  najmilejšimi
prisilnimi sredstvi  -  s sredstvi  za vklepanje in vezanje ter fizično silo, to pomeni, da sta bili  pri  uporabi  policijskih
pooblastil spoštovani načeli postopnosti in sorazmernosti, ki sta temeljni načeli pri uporabi prisilnih sredstev.

1. UPORABA PRISILNIH SREDSTEV

1.1 Obseg in vrsta uporabljenih prisilnih sredstev

V letu 2001 so policisti v 3.717 (3.430) primerih zoper 4.275 (4.020) oseb uporabili 6.747 (6.428) različnih prisilnih
sredstev.

Uporaba prisilnih sredstev v letih 1998-2000

V letu 2001 je bilo za 8,4 % več primerov kot v letu 2000, število uporabljenih prisilnih sredstev se je povečalo za 5 %,
število oseb, zoper katere so bila prisilna sredstva uporabljena, pa za 6,3 %.

Uporaba prisilnih sredstev v letu 2001 na območju posameznih policijskih enot

Uporaba posameznih vrst prisilnih sredstev v letu 2001 na območju policijskih enot
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LEGENDA: FS - fizična sila, SV - sredstva za vklepanje, PAL - palica, PS - plinska sredstva, PR - plinski razpršilec
SP - službeni pes, PUV- prisilno ustavljanje vozil, SO - strelno orožje, OS-opozorilni strel

Uporaba posameznih vrst prisilnih sredstev v letu 2001

Največkrat so bila uporabljena fizična sila - 2.778-(2.894)-krat in sredstva za vklepanje - 3.792-(3.244)-krat, uporaba
drugih  prisilnih  sredstev pa je bila manj  številna. Od  fizične sile  so bili  največkrat  uporabljeni  strokovni  prijemi  -
2.350-(1.788)-krat, strokovni meti - 247-(940)-krat in strokovni udarci - 181-(166)-krat. Najhujše prisilno sredstvo -
strelno orožje -  je bilo uporabljeno le kot  opozorilni  strel  -  9-(6)-krat. Kot  dejanska uporaba strelno orožje ni  bilo
uporabljeno (v letu 2000 3-krat).

V primerjavi z letom prej se je zmanjšala uporaba strokovnih metov (za 693), palice (za 11), plinskega razpršilca (za
73), službenega psa (za 34), povečala pa uporaba strokovnih prijemov ( za 562) in sredstev za vezanje in vklepanje (za
548).

1.2 Delovna področja

Največkrat  so policisti  in  kriminalisti  prisilna sredstva uporabili  pri  vzpostavljanju  javnega reda in  miru, in  sicer v
1.994-(1.375)-krat,  630-(505)-krat  pri  zagotavljanju  varnosti  cestnega  prometa,  655-(451)-krat  pri  raziskovanju
kaznivih dejanj, 263-(178)-krat pri spremljanju oseb ter pri varovanju državne meje 166-(106)-krat.

 

2. NAPADI NA POLICISTE

Med napade so šteta kazniva dejanja po čl. 302, 303, 304 in 305 kazenskega zakonika.

Gibanje števila kaznivih dejanj v letih 1996-2001
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V letu 2001 je bilo vloženih 184 kazenskih ovadb zaradi napadov na policiste, to je 17 ali za 8,5 % manj kot v letu prej,
pri tem pa je bilo oškodovanih 300 (283) policistov.

Storilci so za napad oziroma kaznivo dejanje uporabiti različna sredstva, in sicer 93-krat fizično silo (odrivanje, udarjanje
z roko), 28-krat nevarne predmete, 4-krat nož, 5-krat strelno orožje in 30-krat vozilo.

Največ  napadov  je  bilo  pri  zagotavljanju  prometne  varnosti,  vzpostavljanju  javnega  reda  in  miru  in  raziskovanju
kaznivih dejanj oz. prijemanju storilcev kaznivih dejanj.
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