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Strinjam se s spremembo stališča, po katerem je zasebni tožilec iz sodnega spora, ki 

je tekel zaradi očitka storitve kaznivega dejanja razžalitve, upravičen vložiti ustavno 

pritožbo proti oprostilni sodbi zaradi domnevne kršitve njegovih pravic iz 34. in 35. 

člena Ustave. Toda kje je meja te ustavnosodne presoje, ki jo izrisuje neizpodbojna 

domneva nedolžnosti pravnomočno oproščenega?  

 

To, da je ta meja v prepovedi razveljavitve oprostilne sodbe, ne more biti sporno. A 

kršitev ustavne garancije o domnevi nedolžnosti ni podana le s formalnim 

poseganjem v pravnomočno oprostilno sodbo. Za njeno kršitev zadostuje že, da 

obrazložitev odločitve sodišča, ki se nanaša na oproščenega, odseva mnenje o 

njegovi krivdi.1 Kako torej združiti odločanje o domnevni kršitvi pravic iz 34. in 35. 

člena Ustave zasebnega tožilca in neizpodbojno domnevo nedolžnosti obdolženega 

glede izražene vsebine, v kateri so vtkana za ugled zasebnega tožilca škodljiva 

sporočila? 

 

 

I. 

 

Upoštevati je najprej treba, da že po abstraktnem dejanskem stanu kaznivega dejanja 

razžalitve "pridejo v neposredno navzkrižje človekove pravice oškodovanca in 

obdolženega".2 Gre torej za trk položajev, ki jih varujejo pravici iz 34. in 35. člena 

Ustave na eni strani in pravica iz 39. člena Ustave na drugi strani.3 Razrešitev tega 

                                            
1 Prim. sodbo Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi Minelli proti Švici z dne 25. 

3. 1983, 37. točka obrazložitve. 

2 Iz 10. točke obrazložitve odločbe. 

3 S sankcijami (med drugim) za primer kaznivega dejanja razžalitve Kazenski zakonik  (Uradni 

list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju KZ-1) izraža na splošni ravni, 

da ustavno zajamčena svoboda izražanja v domačem pravnem redu ni neomejena. Njene 

meje je (med drugimi) iskati v pravicah drugih, tudi v pravici do časti in dobrega imena. Na 
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trka v okoliščinah primera je bistvena za odločitev o domnevnem in z zasebno tožbo 

očitanem kaznivem dejanju. Zmotno bi bilo zato stališče, da se ugotovitev kršitev 

pravic zasebnega tožilca iz 34. in 35. člena Ustave z ugotovitveno odločbo Ustavnega 

sodišča sploh ne more nanašati na pravnomočno oproščenega; čeravno oprostilna 

sodba z ugotovitveno odločbo Ustavnega sodišča seveda ne bo razveljavljena.  

 

Toda ali morda prav prepletenost odločanja o pravicah v trku vselej preprečuje 

ugotavljanje kršitev navedenih pravic zasebnega tožilca v postopku izpodbijanja 

pravnomočne oprostilne sodbe pred Ustavnim sodiščem? Menim, da ne. Z 

ugotovitveno odločbo se Ustavno sodišče izreka zgolj o tem, ali so sodišča pred njim 

morda kršila pozitivno dolžnost države, da z Ustavo skladno varujejo v sporih med 

posamezniki vrednote, inkorporirane v pravicah iz 34. in 35. člena Ustave.4, 5 Odločba 

Ustavnega sodišča, s katero se ugotovi v izpodbijani oprostilni sodbi sodišča kršitev 

pravic zasebnega tožilca iz 34. in 35. člena Ustave, je osredotočena torej na stališča 

sodišča;6 ne na dejanje pravnomočno oproščenega. To je, kot razumem, obenem 

meja ustavnosodne presoje, ki je začrtana z neizpodbojno domnevo nedolžnosti.  

 

Zato sem se lahko strinjala s spremembo stališča, ki je omogočilo izdajo ugotovitvene 

odločbe Ustavnega sodišča o kršitvah pravic zasebnega tožilca iz 34. in 35. člena 

Ustave. Čeri med Scilo in Karibdo pa mora Ustavno sodišče obpluti tako, da ob 

morebitni graji stališč sodišč ne zaide k razlogom, ki bi lahko odsevali mnenje o krivdi 

pravnomočno oproščenega. 

 

                                                                                                                              

zakonski ravni so s tem urejene omejitve izvrševanja pravice iz 39. člena Ustave, za kar ima 

zakonodajalec pooblastilo v tretjem odstavku 15. člena Ustave. Prim. odločbo Ustavnega 

sodišča št. U-I-226/95 z dne 8. 7. 1999 (Uradni list RS, št. 60/99, in OdlUS VIII, 174). 

4 Sodišče v tovrstnih sporih udejanja pozitivne dolžnosti države na dveh področjih njenega 

delovanja: na področju varstva osebnega dostojanstva, zasebnosti in osebnostnih pravic 

posameznika v razmerjih med posamezniki in na področju zagotavljanja učinkovitega 

izvrševanja svobode izražanja. Oba objekta varstva imata po Ustavi vse prej kot vrednostno 

nevtralen pomen. Gre namreč za varstvo vrednot, ki imajo v družbi pomembno mesto in ki so 

inkorporirane v pravicah iz 34. in 35. člena ter prvega odstavka 39. člena Ustave. V tem smislu 

in okviru so pravkar omenjene pravice objektivne, učinkujejo kot načela. "Ko pride do kolizije 

dveh načel, kar se zgodi, ko eno načelo nekaj prepoveduje, drugo načelo pa prav to dovoljuje, 

se mora eno izmed načel umakniti. To ne pomeni niti, da je načelo, ki se je moralo umakniti 

bilo razglašeno za neveljavno niti da je bila v to načelo vgrajena izjema. Nasprotno, prednost 

enega izmed načel je utemeljena s posebnimi okoliščinami." R. Alexy, Theorie der 

Grundrechte, Nomos Verlag, Baden-Baden 1994, str. 78, 79. Prevod DJP. 

5 Prim. 35. točko obrazložitve odločbe. 

6 Tudi izrek odločbe Ustavnega sodišča se omeji na ugotovitev kršitev pravic z izpodbijano 

sodbo sodišča. V danem primeru se glasi: "S sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 44250/2011 z 

dne 18. 2. 2016 sta bili pritožniku kršeni pravici iz 34. in 35. člena Ustave." 
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II. 

 

Razlogi odločbe o vprašanju namena zaničevanja se po mojem razumevanju  ne 

soočajo zgolj s stališči sodišča, temveč tudi z dejanjem pravnomočno oproščenega. 

Naj s tem v zvezi povzamem tri ocene, razvidne iz odločbe: (1) "[…] obdolženčeve 

navedbe o pritožnikovem poitaljiančenju imena ni mogoče razumeti drugače kot 

izjemno žaljive, ponižujoče in zaničevalne;"7 (2) v spornem besedilu je "zaničevalen 

ton ne le očitno razviden, temveč v spornem članku tudi prevladujoč [...];"8 (3) "namen 

zaničevanja pa je brez dvoma razviden tudi iz sobesedila spornega članka".9 Te 

ocene ovrednotijo dejanje pravnomočno oproščenega z vidika njegovega namena 

zaničevanja. Nisem prepričana, da se jih ne bi dalo razumeti kot odsev mnenja o 

njegovi krivdi. Ker ne morem izključiti, da trčijo v meje, ki jih izrisuje neizpodbojna 

domneva nedolžnosti, se z njimi  nisem mogla strinjati. Naj ponovim: čeri med Scilo in 

Karibdo mora Ustavno sodišče v sporih, kakršen je obravnavani, obpluti tako, da se 

izreče o stališčih sodišč, a ob tem ne zaide k razlogom, ki bi lahko odsevali mnenje o 

krivdi oproščenega.  

 

 

III. 

 

Ključno za mojo odločitev v tem kočljivem primeru je bilo naslednje. 

 

Vsebina izraženega je po logiki stvari same v osrčju tehtanja med nasprotujočimi si 

interesi v trku in concreto in s tem iskanja ravnovesja med svobodo izražanja ter 

pravico do časti in dobrega imena. Opredeljevanje pomena objave je zato ena izmed 

bistvenih faz presoje. Zanjo veljajo posebna pravila. Spoštovati jih je treba najprej 

zato, ker preprečujejo zlitje sodnikovega pogleda s pogledom posameznika, ki se čuti 

razžaljenega, kar je že na prvi pogled zgrešeno; pa tudi zato, ker preprečujejo, da bi 

videli tisto, kar želimo videti, in ne tistega, kar je. Upoštevati je potrebno celovit, 

povprečen in osrednji pomen sporočila, ki ga prinaša sporna objava z vidika 

povprečnega bralca.10  

 

V danem primeru je bilo ključno najprej, kakšen pomen je v kontekstu spornega 

besedila mogoče pripisati očitku, da je pritožnik svoje ime "poitalijančil, četudi za to 

niso obstajali nobeni zunanji razlogi ali pritiski … ". Upoštevati je bilo treba še, da je 

pisec prispevka sam pojasnil, da javnosti niti niso poznana dejstva v zvezi z dinamiko 

spreminjanja pritožnikovega osebnega imena iz italijanskega v slovenskega. To, 

                                            
7 Prim. 30. točko obrazložitve odločbe. 

8 Prim. 33. točko obrazložitve odločbe. 

9 Prim. 31. točko obrazložitve odločbe. 

10 Več o mojem pogledu na opredeljevanje pomena izraženega glej v mojem ločenem mnenju 

k odločbi Ustavnega sodišča št. Up-407/14 z dne 9. 1. 2017. 
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menim, izključuje, da bi povprečni bralec lahko sporni tekst razumel ob predpostavki 

metaforične uporabe pojma "poitalijančiti". Z vidika povprečnega bralca bi bilo treba 

zato upoštevati v sporočilu tega dela besedila vtkan očitek, da je pritožnik sam po 

lastni volji svoje ime poitalijančil.  

 

Stališče v izpodbijani oprostilni sodbi o metaforičnem pomenu pojma poitalijančiti v 

kontekstu spornega besedila je bilo torej izoblikovano brez upoštevanja kriterija 

povprečnega bralca. In pri tehtanju med pravicami v trku je bil prezrt zelo 

obremenjujoč pomen tega očitka pritožniku, za katerega ni bilo dejanske osnove. To 

krši pritožnikovi pravici iz 34. in 35. člena Ustave, saj vzbuja dvom o ustreznem 

udejanjanju dolžnosti sodišča, da v razmerjih med posamezniki posveča pozornost 

varovanju vrednot, inkorporiranih v navedenih pravicah.  
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