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Zadeva Pirjevec je prelomna; o tem ne more biti dvoma. Prvič v zgodovini Ustavnega 

sodišča smo izdali deklaratorno odločbo zaradi kršitve vsebinske ustavne pravice 

zasebnega tožilca v kazenskem postopku. Do te odločbe je Ustavno sodišče, in to šele 

pred kratkim, samo nekoliko odškrnilo vrata oškodovancem in jim dovolilo dostop zaradi 

kršitev njihovih procesnih pravic. Z odločbo, h kateri pišem to ločeno mnenje, pa smo 

stopili v nov svet ustavnosodne presoje, po katerem je mogoče v določenih primerih v 

postopku pred Ustavnim sodiščem zasebnemu tožilcu uspešno zatrjevati tudi kršitev 

pravic iz 34. in 35. člena Ustave. 

 

 

I.  

 

Ustavno sodišče je tradicionalno stalo na stališčih, (1) da s pravnomočno odločitvijo 

rednih sodišč ne more biti kršena nobena oškodovančeva pravica in (2) da nihče, niti 

oškodovanec, nima pravice doseči obsodbe storilca kaznivega dejanja. Zato je dosledno 

zavračalo ustavne pritožbe oškodovancev, tudi kadar so bili v vlogi zasebnih tožilcev.1 

Šele leta 2017 je prvič prišlo do delnega preloma s to tradicijo, saj je Ustavno sodišče 

odstopilo od tega stališča in odločilo, da morajo biti oškodovancu s pravnim redom 

zagotovljena temeljna procesna jamstva, ki mu omogočajo uveljavljanje civilnih 

zahtevkov, izvirajočih iz kaznivega dejanja.2 To stališče je posledica sledenja sodni praksi 

ESČP, ki je postavilo takšne standarde.3  

                                            
1 Razumljivo je, da tudi državni tožilci nimajo možnosti vlaganja ustavne pritožbe.  

2 Sklep št. U-I-95/14, Up-320/14, U-I-5/17 z dne 12. 1. 2017.  

3 Glej npr. sodbe ESČP v zadevah Pfeifer proti Avstriji, št. 12556/03 z dne 15. 11. 2007, Caragea 

proti Romuniji, št. 51/06 z dne 8. 12. 2015, Karako proti Madžarski, št. 39311/05, z dne 28. 4. 

2009. 
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Sama sem do takšnega stališča kritična iz dveh razlogov. Po mojem mnenju takšno 

stališče predstavlja redukcijo kazenskega postopka na zasledovanje civilnopravnih 

zahtevkov, kar se mi zdi sporno. Hkrati pa je slovenska ureditev položaja oškodovanca 

izrazito pomanjkljivo urejena. Uveljavljanje premoženjskopravnega zahtevka je namreč v 

slovenskem kazenskem postopku zasnovano kot kazenskemu pridružen postopek in je 

tako zgolj stranske narave.4 Jedrni del kazenskega postopka je seveda raziskovanje 

kaznivega dejanja, vseh zahtevanih elementov kazenske odgovornosti in na koncu izrek 

kazenske sankcije. Zaradi ekonomičnosti postopka je oškodovancu pod določenimi 

pogoji omogočeno, da sodišče odloča tudi o njegovem premoženjskopravnem zahtevku, 

o katerem bi se sicer odločalo v pravdnem postopku.5 Adhezijska narava tega postopka 

je vidna tudi iz tega, da je mogoče v njem uveljavljati samo premoženjsko škodo, ne pa 

nepremoženjske, ter da se zahtevek lahko uveljavlja samo, če se s tem ne bi preveč 

zavlekel kazenski postopek (prvi odstavek 100. člena in drugi odstavek 104. člena ZKP). 

Pri postopku odločanja o premoženjskopravnem zahtevku so podane tudi številne druge 

omejitve v primerjavi s pravdnim, kar jasno priča o tem, kaj je primarni cilj kazenskega 

postopka.6 Kljub temu da je bilo na področju zagotavljanja pravic žrtev na mednarodnem 

nivoju sprejetih veliko dokumentov, slovenski zakonodajalec adhezijskega postopka še ni 

posodobil.7 Zato je, glede na našo ureditev tega področja, nenavadno in verjetno 

preuranjeno, da je oškodovanec najprej dobil pravico do pristopa na Ustavno sodišče v 

kazenskem postopku zaradi varovanja svojih civilnopravnih upravičenj.  

 

Še isto leto je Ustavno sodišče nakazalo na širjenje upravičenj oškodovanca: ugotovilo je, 

da se zakonski položaj oškodovanca močno približuje položaju stranke, hkrati pa, da v 

kazenskem postopku ta ne varuje le svojih premoženjskopravnih pravic, temveč tudi 

nepremoženjske, kar lahko vključuje tudi osebnostne pravice.8 Zavzelo je stališče, da 

oškodovanec s sodelovanjem v kazenskem postopku v primeru izrazito osebnih kaznivih 

dejanj varuje tudi svoje osebno dostojanstvo, zagotovljeno s 34. členom Ustave. Kljub 

temu pa je Ustavno sodišče oškodovančev pravni interes še vedno vezalo na izvrševanje 

oškodovančevih procesnih pravic, v tem primeru na pravico do pravnega sredstva.9 

Posledično je od zakonodajalca zahtevalo, da se tudi oškodovancu zagotovi pravica do 

pritožbe zoper oprostilno sodbo kazenskega sodišča. 

                                            
4 A. Jelenc-Puklavec, Adhezijski postopek – procesni vidik, Pravosodni bilten, št. 2/2003, str. 175-

195. 

5 Š. Horvat, Zakon o kazenskem postopku s komentarjem, GV Založba, Ljubljana, 2004, s. v. 100. 

člen.  

6 Zupanič adhezijski postopek imenuje celo tujek v kazenskem postopku. Upravičeno. Glej S. 

Zupanič, Učinkovitost adhezijskega postopka, magistrska naloga, Pravna fakulteta Univerze v 

Mariboru, Maribor, 2013, str. 8-11.  

7 Glej upravičeno opozarjanje na težave in omejitve tega postopka pred slovenskimi sodišči in 

nezadostnost naše ureditve, prav tam,  str. 76-107.  

8 Odločba št. Up-320/14, U-I-5/17 z dne 14. 9. 2017. 

9 Prav tam, glej 23.-27. točke obrazložitve. 
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Istega leta pa je Ustavno sodišče spremenilo tudi stališče, da zasebni tožilec ni 

upravičena oseba za vložitev ustavne pritožbe zoper pravnomočno sodno odločbo, s 

katero je bil kazenski postopek končan.10 Priznalo mu je pravni interes za vložitev ustavne 

pritožbe, vendar v omejenem obsegu: kolikor uveljavlja ustavno varstvo temeljnih 

postopkovnih jamstev v kazenskem postopku, ki mu jih za uveljavljanje civilnopravnih 

zahtevkov zagotavljajo Ustava, mednarodni instrumenti in ZKP. Poudarilo je, da je le tako 

mogoče zagotoviti učinkovitost njegovih procesnih pravic.11 

 

Če povzamem: do zdaj je Ustavno sodišče oškodovancem, tudi kadar so v vlogi 

zasebnega tožilca, priznavalo možnost vložitve ustavne pritožbe izključno v okviru 

varovanja njihovih procesnih pravic (temeljnih postopkovnih jamstev) in še to le v okviru 

uveljavljanja civilnopravnih zahtevkov. Samo nakazalo pa je, da oškodovanci v 

kazenskem postopku varujejo več kot to; namreč tudi svoje osebnostne pravice. Šele z 

odločbo v zadevi Pirjevec pa je Ustavno sodišče prestopilo magično mejo, ki 

oškodovancem omogoča tudi pravni interes za uveljavljanje kršitev vsebinskih človekovih 

pravic.12  

 

 

II.  

 

Pravice žrtve, da uveljavlja kršitev vsebinskih ustavnih pravic pa v tem pogledu niso 

neomejene; s to odločbo smo jih zamejili zgolj na izjemne primere, za katere ocenjujemo, 

da je tak pristop upravičen. In prav primer Pirjevec je eden od njih.  

 

Ta pravica se ne razteza na vse oškodovance, ne glede na to, v kakšni vlogi se znajdejo 

v kazenskem postopku; uveljavlja jo lahko samo oškodovanec, ki je stranka postopka. V 

našem primeru je šlo za zasebnega tožilca (glej 12. točko obrazložitve odločbe).13 

Predvsem pa nastane posebna situacija v primerih kaznivih dejanj, pri katerih gre že v 

osnovi za kolizijo pravic: v našem primeru med svobodo izražanja in pravico do varstva 

časti in dobrega imena. V primeru razžalitve (in drugih podobnih kaznivih dejanj zoper 

čast in dobro ime) namreč obdolženec izvršuje eno od svojih pravic - svobodo govora.  

 

                                            
10 Sklep št. Up-814/14 z dne 21. 9. 2017.  

11 Prav tam, 12. točka obrazložitve. 

12 Širjenje oškodovančeve (žrtvine) možnosti dostopa do Ustavnega sodišča je v skladu s 

svetovnim trendom širjenja pravic žrtve v kazenskih postopkih. Glej npr. K. Braun, Victim 

Participation: A Historic Overview, v: Victim Participation Rights: Variation Across Criminal Justice 

Systems, Palgrave, Cham, 2019, str. 31-64.  

13 Verjetno bo Ustavno sodišče moralo ravnati podobno, kadar bo šlo za oškodovanca kot tožilca, 

vendar pa se pojavlja vprašanje, ali bosta izpolnjena druga dva vsebinska pogoja, ker gre v tem 

primeru za specifično kaznivo dejanje s trkom pravic.  
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V kazenskem pravu takšna situacija ni običajna; navadno namreč prihaja samo do kršitev 

pravic žrtve ne da bi obdolženec pri tem izvrševal eno od svojih pravic. Na prvi pogled se 

sicer lahko zazdi, da v vseh primerih obdolženec izvršuje vsaj najsplošnejšo pravico do 

svobode ravnanja in da torej pri izvršitvi vsakega kaznivega dejanja prihaja do trka dveh 

pravic.14 Na filozofski ravni je to morda celo res, vendar pa v pravnem pogledu takšna 

teza ne more zdržati. Kazniva dejanja zoper čast in dobro ime imajo namreč pomemben 

razlikovalni element od večine drugih kaznivih dejanj: pri njih gre za precej več kot zgolj 

za trk med najsplošnejšo pravico na strani storilca in pravico do časti in dobrega imena 

na strani oškodovanca. 

 

Prvič, kazenska sodba je praviloma odločitev o pravicah obdolženca, samo posredno je 

njen rezultat tudi ocena, da je bilo poseženo v pravico oškodovanca (oz. v varovano 

vrednoto) s tem, ko je bilo storjeno kaznivo dejanje. Bistvo kazenskega postopka je 

namreč postavitev meja državi pri postopku odkrivanja storilca kaznivega dejanja;15 torej 

regulacija prave meje poseganja v pravice obdolženca še pred obsodilno kazensko 

sodbo.16 Načeloma je v kazenskem postopku položaj oz. varstvo vsebinskih pravic 

oškodovanca v ozadju. 17 V primeru razžalitve pa je nujni del ocene o obstoju kaznivega 

dejanja tudi varstvo duševne in telesne nedotakljivosti ter osebno dostojanstvo 

oškodovanca (zasebnega tožilca).  

 

Drugič, v primeru večine kaznivih dejanj storilec ne izvršuje svojih ustavnih pravic. 

Splošna pravica do svobode ravnanja18 je gotovo temeljna pravica posameznika, vendar 

pa ta ne dosega takšne teže, da bi zahtevala od sodišč, da bi v vsakem primeru 

kaznivega dejanja tehtala pravico obdolženca do svobode ravnanja s pravico 

oškodovanca. Sodišče preprosto subsumirajo dejansko stanje pod konkretno pravno 

                                            
14 Pri tatvini recimo za obdolženčevo pravico do svobode ravnanja na strani oškodovanca pa za 

pravico do lastnine.  

15 K. Šugman Stubbs, Dokazne prepovedi v kazenskem postopku : meje (samo)omejevanja 

države, Bonex, Ljubljana, 2000.  

16 Seveda lahko pri tem država posega tudi v pravice tretjih oseb; npr. pri prisluškovanju, 

opazovanju ipd.  

17 Oškodovanec ima za varstvo teh pravic na voljo druga sredstva: npr. odškodninsko tožbo.  

18 Glej tudi ameriški analog right to be let alone, slovite Brandeisove skovanke v npr. E. N. 

Griswold,  The Right to be Let Alone, Nw. U. L. Rev., let. 55 (1960), str. 216-.  Braxton Craven Jr. 

poudarja, da so vse pravice v ameriški ustavi negativne, hkrati pa niso izčrpno naštete (J. Braxton 

Craven Jr., Personhood: The Right to Be Let Alone, Duke Law Journal (1976), str. 705–706). (str. 

705-706). Kot pomemben koncept izpostavlja personhood, s katerim zaobjema individualnost, 

avtonomijo in zasebnost, vendar pravi, da nobena od teh ni zadostna. »the essence of 

personhood: a rebuttable presumption that all citizens have a right to conduct their lives free of 

government regulation. At a minimum, personhood should encompass 'the freedom to do 

everything which injures no one else'." (prav tam).  
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normo. S svojimi sodbami v primeru večine kaznivih dejanja sodišča torej ne izrisujejo 

mej kolidirajočih pravic.19  

 

Pri kaznivem dejanju razžalitve je drugače: vsako sodišče se mora neizbežno ukvarjati z 

oceno trka dveh ustavnih pravic: obdolženčeve svobode izražanja in oškodovančeve 

pravice do dostojanstva.20 Z drugimi besedami, vsaka sodba o kaznivem dejanju 

razžalitve neogibno očrta vsebinske meje v kolizijo vpletenih človekovih pravic in s tem 

postavlja standarde za naprej.21 Teoretično gledano gre za primere praktične 

konkordance,22 ko »gre za kompromis, ki naj zagotovi, da se obseg varovanja vsake 

pravice zmanjša le v obsegu, ki je nujno potreben zaradi uveljavitve druge pravice.«23  

 

Tretjič, v osrčju kaznivega dejanja razžalitve tiči civilnopraven vsebinski konflikt. Identično 

vprašanja trka pravic se namreč mora pojaviti pri morebitni odškodninski tožbi zaradi 

razžalitve. Da je to razmerje bolj podobno civilnopravnemu kaže tudi dejstvo, da je 

upravičen tožilec v kazenskem postopku sam oškodovanec.24 Že spet, takšno stanje 

nikakor ni značilno za večino drugih kaznivih dejanj, saj, kot rečeno, klasično kaznivo 

dejanja ne predstavlja kolizije dveh pravic. 

 

 

III.  

 

Iz vseh zgoraj navedenih razlogov pa je tudi jasno, zakaj 22. člen Ustave ni primerno 

ustavnopravno orodje za obravnavo konkretnega primera. Koncept razumnega 

nesoglasja, katerega prekoračitev bi pomenila kršitev iz 22. člena Ustave (očitna 

napačnost), je namreč bistveno preozko merilo za obravnavani problem, saj se nanaša 

zgolj na vprašanje morebitne očitne napačnosti razlage zakonskega prava.25 Pri 

kaznivem dejanju razžalitve pa pride do trka dveh neposredno uporabljivih vsebinskih 

ustavnih pravic, zato je vsako odločanje o njuni koliziji odločanje o njuni vsebini (in ne o 

                                            
19 Načelno tehtanje teže posega v pravico oškodovanca je namreč opravil že zakonodajalec s tem, 

ko je predvidel npr. privilegirane ali kvalificirane oblike, določene oteževalne oz. olajševalne 

okoliščine oz. višino sankcije.  

20 V konkretnem primeru je na primer že prvostopenjsko sodišče opravilo tehtanje dveh ustavno 

zagotovljenih človekovih pravic. Glej sodbo okrožnega sodišča št. II K 44250/11, z dne 4. 9. 2014, 

13. točka obrazložitve. 

21 V tem pogledu ima vsaka taka sodba pravzaprav neke vrste precedenčni učinek. 

22 J. Zobec, Praktična konkordanca v ustavnosodni presoji, Dignitas, št. 49/50, 2011, str. 32-54. 

23 Sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 340/2011 z dne 17. 7. 2014.  

24 Zanimivo je, da je zakonodajalec za identičen trk pravic sploh omogočil tako civilnopravno kot 

kazenskopravno pot. S tem v zvezi se lahko upravičeno postavi vprašanje, ali je kazenskopravno 

sankcioniranje za ta dejanja sploh smiselno in upravičeno.  

25 Glej npr. odločbo št. Up-603/13, 8. točka obrazložitve. Podrobneje pa še Komentar Ustave 

Republike Slovenija, ur. M. Avbelj, Nova Univerza, Ljubljana, 2019, s. v. 22. člen, str. 183-185. 
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razlagi zakona). Presoja konkordance je v takem primeru problem vsebinske presoje in 

ne vprašanje presoje morebitne očitne napačnosti znotraj 22. člena Ustave.  

 

Ob uporabi 22. člena Ustave bi kršili tudi jasno postavljene vsebinske kriterije za 

obravnavo te vrste konfliktov, ki sta jih postavili tako Ustavno sodišče v svoji dosedanji 

praksi kot ESČP. Preizkus mora obsegati tri vidike: prvič, ali so sodišča izvedla tehtanje 

med človekovimi pravicami v koliziji (zlasti, da ene od pravic niso izključila iz 

obravnavanja); drugič, ali so pri tehtanju upoštevala navedene ustavnopravno odločilne 

okoliščine oziroma merila, izoblikovana v praksi Ustavnega sodišča in ESČP; ter tretjič, ali 

so glede na pomen in cilj upoštevnih človekovih pravic ustrezno ovrednotila posamezna 

merila oziroma okoliščine in vsaki od pravic v koliziji dala ustrezno težo (glej 21 točko 

obrazložitve odločbe).26 ESČP navadno diskusijo o teh koliziji zaključi z ugotovitvijo o tem, 

ali je bilo doseženo med obema pravicama pravično ravnovesje. Ocena tega, ali je bilo 

doseženo pravično ravnovesje, pa je gotovo vsebinska, temelječa na vseh okoliščinah 

primera in drugih kriterijih (glej 13. in 20. točko obrazložitve odločbe). ESČP se torej ne 

zadovolji samo z ugotavljanjem razumnega (ne)soglasja.  

 

S sodbo Vrhovnega sodišča prav gotovo ni bilo doseženo pravično ravnovesje. Ne samo, 

da vrhovni sodniki niso upoštevali kriterija povprečnega bralca (v zvezi z izrazom 

poitalijančevati), ampak so neustrezno ovrednotili posamezna merila in okoliščine; 

predvsem to, da navedbe v članku niso bile podane z namenom zaničevanja. Pravici 

zasebnega tožilca do časti in dobrega imena torej niso dali ustrezna teže (glej 29.-34. 

točko obrazložitve odločbe). Težko je razumeti, kako delov besedila v katerih obdolženec 

namiguje, da je pritožnik "vstopil v nenavaden tip renegatstva", poleg tega pa je še prikriti 

voyer, perverznež, ki ne zavrača pedofilskih nagnjenj, temveč v njih v spolnem smislu 

celo uživa, Vrhovno sodišče ni spoznalo kot podanih z namenom zaničevanja. Še težje je 

razumeti, kako bi lahko takšno pisanje prispevalo k javni razpravi o spreminjanju 

Pirjevčevega imena in priimka. Varstvo pravice do svobode izražanja ne zajema žaljivih 

izjav, ki pomenijo objestno klevetanje in očrnitev, zlasti ne izjav, katerih prevladujoči 

namen je žaljenje oziroma blatenje. (32. točka obrazložitve odločbe).  

 

Veseli me, da je tako velika večina sodnikov Ustavnega sodišča podprla novo pot pri 

reševanju tovrstnih kaznivih dejanj, saj sem prepričana, da s tem ne samo sledimo 

kriterijem vsebinske presoje, ki jih je postavilo ESČP, temveč tudi postavljamo standarde 

za tehtanje obeh pravic.  

 

 

 

       dr. Katja Šugman Stubbs, l.r. 

           Sodnica 

                                            
26 Glej odločbe Ustavnega sodišča št. Up-584/12 z dne 22. 5. 2014 (Uradni list RS, št. 42/14, in 

OdlUS XX, 34), 9. točka obrazložitve; št. Up-515/14, 16. točka obrazložitve; in št. Up-614/15, 15. 

točka obrazložitve. 


