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1. Ključno vprašanje pričujoče zadeve in tega mnenja se nanaša na prvo poved 7. 

točke obrazložitve sodbe Višjega sodišča: 

 

Dejstvo, da si je obtoženec vedno prizadeval za dobro otroka in mu ni nikoli hotel 

škodovati, skrbel zanj ob odsotnosti njegove matere in več let hodil na roditeljske 

sestanke, ga ne razbremeni krivde za storjeno kaznivo dejanje. 

 

So te ugotovitve sodišča same s seboj v nasprotju? Je nemogoče v isti sapi trditi, da 

je obtoženec sicer otroku hotel dobro, a je vseeno kriv storitve kaznivega dejanja 

zanemarjanja otroka in surovega ravnanja po 192. členu KZ-1? 

 

2. Po moji presoji je sicer prepričljiva ugotovitev iz odločbe, da je bil prvi del povedi 

očitno mišljen kot splošna ugotovitev in ne neposredno povezan s konkretnim 

ravnanjem (siljenjem k neprimernemu delu, kričanjem in žaljenjem ter občasnim 

tepežem), ki je bilo podlaga za ugotovitev kazenske odgovornosti iz drugega dela 

povedi. (Tako bi denimo težko sprejel sklep, da je omemba obiskovanja roditeljskih 

sestankov, navedena kot zadnja izmed teh splošnih ugotovitev, že teoretično sploh 

lahko kakorkoli neposredno povezana s samo možnostjo obstoja konkretnega 

kaznivega ravnanja.) 

 

3. V tem mnenju pa želim dodati svoje stališče, da tudi v nasprotnem primeru ne bi 

šlo nujno za nezdružljivi ugotovitvi sodišča oziroma da krivda pritožnika po moji 

presoji ne bi bila avtomatično izključena niti v primeru, ko bi sodišče s prvim delom 

povedi merilo prav neposredno na konkretno kaznivo ravnanje. Z drugimi besedami, 

da bi sodišče tudi ob analizi nekega konkretnega ravnanja, tu denimo siljenja otroka k 

neprimernemu delu, lahko zapisalo, da je določeni storilec sicer otroku želel vse 

dobro, a ga to ne razbremenjuje krivde za očitano kaznivo dejanje, pa s tem še ne bi 

bilo samo s seboj v nasprotju. 

 



  

4. Pot do tega sklepa me vodi prek dveh spoznanj o naravi krivde in storilčevi 

zavesti o protipravnosti njegovega ravnanja. Prvo je tudi v slovenski doktrini in 

zakonodaji sprejet zasuk glede pojmovanja zmote o protipravnosti od teorije naklepa 

k teoriji krivde, po kateri zavest o protipravnosti ni več nujna sestavina naklepa, 

temveč samostojna sestavina krivde, ki slednjo izključuje le, če je neizogibna.1 To po 

mnenju doktrine nikakor ne more biti sporno pri inkriminacijah mala in se, ki posegajo 

v integriteto druge osebe: "Če nekdo na primer oderuško izrablja stisko drugega ali pa 

brutalno trpinči svojega otroka, njegova krivda ni manjša, četudi na protipravnost 

svojega ravnanja še pomisli ne."2 

 

5. Povedano drugače in v luči pričujoče zadeve, mogoče si je denimo zamisliti osebo, 

ki je "ostala za časom" ter morda celo iskreni meni, da je njeno ravnanje pravno 

dopustno in da otroku kot nekakšen vzgojni prijem vsaj na dolgi rok koristi, a bi se 

glede na okoliščine mogla in morala zavedati, da temu ni (več) tako. Taka oseba bo 

kljub (izogibni) zmoti o protipravnosti kazensko odgovarjala, bo pa lahko deležna 

omilitve kazni. 

 

6. Drugo spoznanje pa je upoštevnost razlikovanja med (dejansko) zmoto o biti 

inkriminacije in (pravno) zmoto o protipravnosti, ko gre za zakonske znake opisa 

kaznivega dejanja. Načeloma namreč druga, če je izogibna, storilčeve krivde ne 

izključuje, prva pa. V primeru kaznivega dejanja siljenja mladoletne osebe k delu, ki ni 

primerno njeni starosti, bi to razliko lahko skušali opredeliti kot razliko med storilčevo 

zmoto o tem, ali je njegovo ravnanje v nasprotju s pravnim redom (pravna zmota o 

protipravnosti), in njegovo zmoto o tem, ali je naloženo delo neprimerno za otrokovo 

starost (dejanska zmota o biti inkriminacije). Vendar pa gre pri zakonskem znaku 

"neprimernosti" po mojem mnenju za primer normativnega zakonskega znaka, ki daje 

"vrednostni pečat celotni inkriminaciji", pri takih znakih pa se postavlja težavno 

vprašanje, ali jih obravnavati kot del (zavesti o) biti inkriminacije ali kot del (zavesti o) 

protipravnosti.3 Kot ugotavlja Ambrož, je pri takih "vrednostnih" normativnih zakonskih 

znakih večinsko sprejeta rešitev, da dejanske okoliščine veljajo za del biti 

inkriminacije, njihovo vrednotenje pa za del protipravnosti, temu ustrezno pa se nato 

presoja tudi storilčeva zmota.4 

 

7. V okoliščinah, kakršne so podane v pričujoči zadevi, se mi tako ne bi zdelo že 

samo po sebi nerazumno oziroma kontradiktorno stališče sodišča, ki bi ugotovilo, da 

je storilec sicer ravnal z najboljšimi nameni, a da je vseeno kriv očitanega mu 

kaznivega dejanja, ker je bil v izogibni zmoti tako glede protipravnosti svojega 

                                            
1 Glej M. Ambrož, Kaznivo dejanje in njegove vrednostne prvine, Inštitut za kriminologijo pri 
Pravni fakulteti v Ljubljani, Ljubljana 2007, str. 138–141. V tem mnenju na splošno prav iz te 
monografije črpam doktrinarno podporo svojim ugotovitvam. 
2 Prav tam, str. 139. 
3 Prav tam, str. 56–57, kjer Ambrož sicer kot primer navaja zakonski znak "grozovit način" iz 1. 
točke drugega odstavka 127. člena KZ (sedaj 1. točka prvega odstavka 116. člena KZ-1). 
4 Prav tam, str. 57. 



  

ravnanja kot tudi glede vrednotenja "neprimernosti" kot vrednostno 

obremenjenega normativnega zakonskega znaka tega kaznivega dejanja. Sodišče 

mora seveda v takih primerih presojati izogibnost tovrstne zmote o protipravnosti 

glede na okoliščine zadeve, ki bi storilca mogle voditi do spoznanja o protipravnosti 

njegovega ravnanja, prav tako pa tudi izogibno zmoto lahko upošteva pri omilitvi 

kazni. Krivde pa storilca taka zmota o protipravnosti ne razbremenjuje. 
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