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USTAVNOSKLADNA RAZLAGA PRIZNANJA KRIVDE 

 

 

V 16. točki obrazložitve odločbe je tudi naslednje stališče: 

 

"Obveznost sodnika je, da preveri obseg priznanja in nedvoumnost tega, da se 

priznanje nanaša prav na kaznivo dejanje, opisano v obtožnem aktu. To je še 

posebej pomembno, če obdolženi navaja tudi okoliščine, iz katerih bi sodnik lahko 

sklepal, da je bilo kaznivo dejanje storjeno drugače, kot je opisano v obtožnici, 

oziroma da obdolženi priznava drugo kaznivo dejanje, kot izhaja iz obtožnice." 

 

Z argumentom o varstvu domneve nedolžnosti soglašam. Težišče vprašanja mora biti pri 

tem, kaj pomeni da je "priznanje jasno in popolno (kurziva M. P.) ter podprto z drugimi 

dokazi v spisu" (tretja alineja prvega odstavka 285.c člena ZKP).  

 

Sintagma o jasnosti in popolnosti priznanja se nanaša na prvine življenjskega primera, ki 

so v obtožnem aktu opisane kot primer abstraktno predvidenega kaznivega dejanja na 

konkretni ravni.1 Priznanje je jasno in popolno le tedaj, ko je sodišče onkraj vsakega 

dvoma prepričano o tem, da se obtoženi v celoti zaveda tudi tega, da priznava eno od 

modalitet kaznivega dejanja, če je teh modalitet več. Sodišče, ki v nasprotju z navedenim 

                                            
1 O gibanju med normativnim in dejanskim, dejanskim in normativnim glej M. Pavčnik, 

Argumentacija v pravu. 3., spremenjena in dopolnjena izdaja. GV Založba, Ljubljana 2013, str. 217 

in nasl. Jedro problema je, da je treba najti ustrezno sintezo, ki "življenjski primer ovrednoti glede 

na normativno izhodišče in ki normativno izhodišče pomensko določi glede na življenjski primer. 

Rezultat sinteze sta konkretni in zakonski dejanski stan, ki se najtesneje ujemata" (prav tam, str. 

240). Glej tudi M. Pavčnik, Juristisches Entscheiden als intellektuell verantwotliche Aktivität, v: F. 

Saliger (ur.), Rechtsstaatliches Strafrecht. Festschrift für Ulfrid Neumann zum 70. Geburtstag. C. 

F. Müller, Heidelberg 2017, str. 295 in nasl.   
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priznanje sprejme, ravna samovoljno in v nasprotju z načelom določnosti (lex certa), ki ga 

zahteva vladavina prava. 
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