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Svoboda izražanja: še neizpolnjena ustavna 

obljuba 
 

 

V tej zadevi me v celoti prepriča obrazložitev sodbe Vrhovnega sodišča. Ta je 

argumentativno ne le kvalitetnejša in subtilnejša od večinske obrazložitve Ustavnega 

sodišča, ampak je slednja po moji oceni tudi ustavnopravno zgrešena. Zasebni tožilec g. 

Pirjevec je z vidika doktrine svobode izražanja t. i. javna oseba, ki v javnosti angažirano 

nastopa po lastni volji in je s tem upravičeno izpostavljen tudi morebitni kritiki – bodisi 

utemeljeni ali pa neutemeljeni. Zasebni tožilec s svojimi pogosto izrazito izstopajočimi 

stališči pomembno prispeva k oblikovanju javnega mnenja, med drugim tudi glede 

tematike, o kateri je tokrat o njem pisal njegov kritik. V takih primerih je za ugotovitev, da 

je kritik prestopil mejo svobode izražanja, treba dokazati, da je kritikov prispevek zgolj 

žalitev in da prav v ničemer ne prispeva k vprašanjem, ki bi lahko zanimala javnost, 

vključno s postavljanjem še ne postavljenih vprašanj glede preverjanja tožilčeve 

konsistentnosti in načelnosti pri zagovarjanju njegovih značilnih stališč. Višine tega 

dokaznega bremena zasebni tožilec, kot to pravilno in podrobno obrazloži Vrhovno 

sodišče, ni niti dosegel niti ji ni prišel blizu. Teza, da je predmetni članek izključno zgolj 

žalitev in da je bil torej napisan ne glede na vprašanja o domnevni nekonsistentnosti 

tožilčevih stališč, kar bi lahko zanimalo javnost, pa četudi teh vidikov javnost do tedaj še 

ni poznala, ni prepričljiva. Če so bile v kritikovem prispevku poleg nekaterih nesporno 

zanimivih resničnih informacij morebiti tudi kakšne netočnosti, slednje ne morejo omajati 

dejstva, da je šlo pri članku za odpiranje novih vidikov in vprašanj, ki zanimajo javnost. 

Obenem ima tisti, ki je predmet kritike, že po Ustavi in zakonu vselej možnost, da na 

morebitne netočnosti ali drugačne vrednostne sodbe odgovori in s tem še nadalje 

prispeva k takšnemu odpiranju in razčiščevanju zanimivih novih informacij in vprašanj. 

Tudi to, podobno kot nemalokrat prispevki zasebnega tožilca, prispeva k svobodnemu 
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oblikovanju javnega mnenja. Spor, ki se je med kritikom in zasebnim tožilcem odvil, je 

tipičen primer spora, ki ne sodi v sodne klopi. Na vsakem od ustavnih sodišč iz držav z 

dolgoletno tradicijo demokracije bi bil rezultat tak. 
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