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Glasovala sem proti temu, da se ustavna pritožba pritožnika zavrne, ker menim, da 

obstajajo proti takšni odločitvi številni tehtni ustavnopravni razlogi, ki jih je večina pri svoji 

odločitvi zanemarila.  

 

1. Nesprejemljivost stališča Vrhovnega sodišča, da inkriminirane izjave na sodijo v 

okvir pravice do svobode izražanja 

 

Tako glede na ustaljeno ustavnosodno presojo kot glede na prakso Evropskega sodišča 

za človekove pravice (v nadaljevanju ESČP) je nesprejemljivo nosilno stališče Vrhovnega 

sodišča, ki je zavrnilo zahtevo za varstvo zakonitosti pritožnikovega zagovornika. 

Presodilo je, da naj pritožnik z zapisi na spletnih blogih sploh ne bi uresničeval svoje 

pravice do svobode izražanja, saj naj bi šlo le še za dejstvo uporabe, celo zlorabe, 

sposobnosti in možnosti pritožnika, da se izraža preko družbenih omrežij z namenom 

javnega podajanja negativnih vrednostnih sodb o zasebnem in intimnem družinskem 

življenju zasebnih tožilcev (14. točka obrazložitve sodbe Vrhovnega sodišča).  

 

Večina Ustavnega sodišča je v odločbi zaobšla to stališče in se v svoji presoji vanj sploh 

ni spuščala, čeprav je prav to stališče ključno za presojo sodbe Vrhovnega sodišča. Prav 

to stališče je namreč temeljna podlaga za vse nadaljnje razpravljanje, v katerem Vrhovno 

sodišče utemeljuje primernost sankcije. Stališče, da neka izjava sploh ne sodi v okvir 

varstva pravice do svobode izražanja, je bilo v tem primeru izraženo prvič v slovenski 

sodni praksi. Pričakovala bi, da Ustavnemu sodišču že samo zaradi nevarnosti takega 

razmišljanja zazvonijo vsi alarmni zvonci, namesto tega pa večina v svoji odločbi to 

stališče ignorira.  

 

Poleg tega, da je to stališče Vrhovnega sodišča sporno samo po sebi, pa je še res slabo 

obrazloženo. Slabo obrazloženo do te mere, da je tako rekoč neobrazloženo, sploh če 

upoštevano zgoraj navedeno dejstvo, da gre za odstop od dosedanje ustaljene presoje. 

Prvič, samo navidezno se pri vpeljavi novega načina razmišljanja Vrhovno sodišče 
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sklicuje na sodno prakso ESČP, pa samo nekoliko poglobljen pogled pokaže, da je to 

daleč od resnice. Drugič, ko bi pričakovali poglobljeno utemeljitev novega stališča, zakaj 

inkriminirane izjave sploh ne sodijo v okvir svobode govora in kako to vpliva na presojo 

sankcije, nam Vrhovno sodišče namesto tega ponudi argumente iz ustaljene presoje, ki 

uporabljajo kriterije tehtanja med obema pravicama, pa še ti argumenti so do določene 

mere nedopustni.  

 

O polju varstva svobode govora  

 

V primerih žaljivega izražanja gre po ustaljeni sodni presoji za kolizijo med pravico do 

varstva časti in dobrega imena ter pravico do svobode izražanja. Načeloma je lahko 

izključena protipravnost tudi zelo ostrih izjav, ki pa jih bralec lahko še vedno razume kot 

kritiko ravnanja ali stališča, ne pa kot napad na osebnost oziroma sramotitev.1 Vendar pa 

je takšnemu izražanju zaradi spoštovanja jedra pravic iz 34. in 35. člena Ustave že na 

zakonodajni ravni postavljena meja. Kjer govorcu ne gre več za vplivanje na razpravo v 

zadevah javnega pomena, temveč zgolj za žalitev drugega, protipravnost ni izključena,2 

saj so lahko takšne izjave predmet obravnave v kazenskem postopku. Tudi sama se 

strinjam s tem, da je v obravnavanem primeru brez dvoma šlo za takšne vrste izražanje: 

za napad na osebnost in sramotitev, ki ji mora biti postavljena pravna meja.  

 

To pa nikakor ne pomeni, da tudi takšne izjave ne spadajo v polje varstva pravice iz 

prvega odstavka 39. člena Ustave oz. 10. člena Konvencije o varstvu človekovih pravic in 

temeljnih svoboščin (v nadaljevanju EKČP). Takšno stališče je izjemno nevarno za 

pravico do svobode izražanja, saj bi dodalo v ustaljene teste presoje še en predhodni 

meta-korak, v katerem bi sodišča preizkušala, ali so določene izjave sploh predmet 

varstva te pravice. Povsem jasno je, da se vpeljava takšnega koraka lahko v določenih 

okoliščinah hitro izide v možnost omejevanja svobodnega govora določenim 

(nezaželenim) skupinam ali posameznikom v družbi ali v omejevanje govora o določenih 

(nezaželenih) temah. Pod pretvezo, da določeno izražanje sploh ni varovano s pravico do 

svobode izražanje, bi se prav lahko v družbah, v katerih je govor o določenih temah 

nezaželen, kratile temeljne človekove pravice,3 tako, da bi že a priori tak govor izključile iz 

obsega varstva pravice do svobode govora in se tako izognile tehtanju.  

 

Pristop, kot ga je ubralo Vrhovno sodišče, pa je tudi v nasprotju s prakso ESČP. 

Ustaljeno stališče ESČP je, da svoboda izražanja iz prvega odstavka 10. člena EKČP ne 

zajema le informacij in idej, ki so sprejete z odobravanjem in ne štejejo za žaljive, temveč 

tudi tiste, ki žalijo, šokirajo ali vznemirjajo. Vse to so zahteve pluralizma, strpnosti in 

miselne širine, brez katerih ni demokratične družbe.4 ESČP v primerih, ko zaradi 

                                            
1 Prim. odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-226/95, 15. točka obrazložitve. 

2 Prav tam. Glej tudi odločbo Ustavnega sodišča št. Up-614/15 z dne 21. 5. 2018 (Uradni list RS, 

št. 44/18, in OdlUS XXIII, 23), 13. točka obrazložitve.  

3 Zamislimo si lahko recimo države, v katerih je nezaželen govor o homoseksualnosti.  

4 Prim. sodbo ESČP v zadevi Oberschlick proti Avstriji z dne 23. 5. 1991. 
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zavarovanja časti in ugleda pride do omejitve svobode izražanja, s tem pa do posega v 

10. člen EKČP, dopustnost takega posega presoja pod pogoji iz drugega odstavka 10. 

člena EKČP. Poseg v svobodo izražanja mora biti določen z zakonom, namenjen mora 

biti zasledovanju enega od taksativno naštetih legitimnih ciljev in mora biti nujen v 

demokratični družbi.5 

 

Analiza sodne prakse ESČP  

 

Po podrobnem pregledu sodne prakse ESČP, ugotavljam, da je to sodišče do sedaj 

odločalo o zatrjevanih kršitvah pravice iz 10. člena EKČP na tri načine:6 

 

a) nedopustna (inadmissible) pritožba, ker gre za zlorabo pravice iz 17. člena EKČP 

(ratione materiae neskladnost pritožbe z določbami EKČP) 

 

Iz pregleda zadev,7 ki so bile zaključene kot nedopustne zaradi zlorabe pravice iz 10. 

člena EKČP na podlagi 17. člena EKČP, izhaja, da je splošni namen 17. člena EKČP 

preprečiti posameznikom ali skupinam s totalitarnimi težnjami, da bi za svojo korist 

zlorabljali načela iz EKČP.8 Govor, ki ni v skladu z vrednotami EKČP, ni zaščiten z 10. 

členom EKČP zaradi 17. člena EKČP. Kriterij za presojo, ali gre za tak govor, je, ali je 

govor usmerjen proti vrednotam EKČP, na primer s povzročanjem sovraštva ali nasilja,9 

in ali se je avtor poskušal opirati na EKČP z namenom, da bi s svojimi ravnanji uničil 

pravice in svoboščine iz EKČP.10 ESČP torej uporablja 17. člen EKČP ozko, le v izjemnih 

in ekstremnih primerih,11 ko je takoj jasno, da izjave skušajo preusmeriti 10. člen EKČP 

od njegovega pravega namena za uporabo pravice za namene v nasprotju z vrednotami 

EKČP.12 V našem primeru prav gotovo ne gre za takšne izjave.  

                                            
5 Glej sodbi velikega senata ESČP v zadevah Von Hannover proti Nemčiji (št. 2) z dne 7. 2. 2012, 

109.–113. točka obrazložitve, in Axel Springer AG proti Nemčiji z dne 7. 2. 2012, 89.–95. točka 

obrazložitve. 

6 O različnih pristopih tudi S. Malby, Criminal Theory and International Human Rights Law, 

Routledge, Abingdon 2021, str. 77.  

7 Rezultati iskanja v iskalniku HUDOC: parametri decision, 10. člen in 17. člen. 

8 Odločitev ESČP v zadevi Norwood proti Združenemu kraljestvu z dne 16. 11. 2004.   

9 Odločitev ESČP v zadevi ROJ TV A/S proti Danski z dne 17. 4. 2018.  

10 Prav tam.  

11 Prav tam. 

12 Glej recimo sodbo ESČP v zadevi Garaudy proti Franciji z dne 24. 6. 2003. ko je avtor knjige 

sistematično zanikal nacistične zločine. Podobno odločitve ESČP v zadevah Norwood proti 

Združenemu kraljestvu z dne 16. 11. 2004 (antiislamski govor) in Pavel Ivanov proti Rusiji z dne 

20. 2. 2007 (antisemitski govor), Hizb ut‑Tahrir in drugi proti Nemčiji z dne 12. 6. 2012 (poziv k 

nasilnem uničenju Izraela in poboju prebivalcev, zanikanje pravice do obstoja države), 

Kasymakhunov and Saybatalov proti Rusiji z dne 14. 3. 2013, Dieudonné M’Bala M’Bala proti 

Franciji z dne 20. 10. 2015 (antisemitska satirična predstava), Belkacem proti Belgiji z dne 20. 7. 

2017 (poziv k nasilju zoper nemuslimane). 
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Od navedenih primerov kot nekakšna izjema izstopa odločitev v zadevi Rujak proti 

Hrvaški z dne 2. 10. 2012. V tem primeru je ESČP namreč odločilo, da določene vrste 

govora, kot je opolzek in nespodoben govor, nimajo nujne vloge pri širjenju idej. Če je 

edini namen izjave razžalitev, potem taka žaljiva izjava ni zaščitena s svobodo izražanja. 

ESČP ni izrecno presojalo, ali pritožnikove izjave pomenijo napad na versko in etnično 

skupino in ali so v nasprotju s 17. členom EKČP. Člen 10 EKČP zato po stališču ESČP ni 

uporabljiv za konkretne izjave, pritožba pa je bila nedopustna ratione materiae.13 

 

Vendar je odločitev v primeru Rujak proti Hrvaški edina izjema od zelo jasno 

postavljenega stališča ESČP, da izven varstva 10. člena EKČP padejo samo izjave, ki 

pozivajo k nasilju, in sovražni govor. Posebej pa je treba poudariti, da ta odločitev ESČP v 

devetih letih ni bila nikoli citirana v njegovi kasnejši praksi, poleg vsega pa je bila 

podvržena številnim kritikam. V teoriji se, recimo, pojavlja opozorilo, da je morda na prvi 

pogled videti jasna, a da bo v prihodnjih primerih odprla debate o tem, katere izjave sodijo 

pod žalitve, ki jih 10. člen EKČP ne ščiti, katere pa ne. Kritiki tudi opozarjajo na nevarnost, 

da bi se argumentacija iz presoje dopustnosti posega v neko pravico (torej od opravljanja 

običajnega testa) osredotočila na presojo, ali je sploh prišlo do posega.14 Hkrati je 

mogoče zaznati za naš primer pomembna opozorila, da kazenska odgovornost za 

razžalitev praviloma še vedno ne bo v skladu z EKČP.15 

 

b) nesprejemljiva (inadmissible) pritožba, ker je očitno neutemeljena (manifestly ill-

founded)  

 

V drugi skupini primerov ESČP sprejme odločitev, da je pritožba nesprejemljiva 

(inadmissible), ker je očitno neutemeljena (manifestly ill-founded). Vendar tudi v teh 

primerih še vedno sklene, da gre za poseg v pravico iz 10. člena EKČP, le da je po (hitri) 

vsebinski presoji pritožba očitno neutemeljena.16 

                                            
13 Glej 31. in 32. točka obrazložitve.  

14 E. Brems, J. Gerards, Shaping rights in the ECHR : the role of the European Court of Human 

Rights in determining the scope of human rights, Cambridge University Press, Cambridge 2015, 

str. 77.  

15 W. A. Schabas, The European Convention on Human Rights: A Commentary, Oxford 

Commentaries on International Law, Oxford University Press, Oxford? 2015, str. 1974.  

16 Glej recimo sodbo v zadevi Palusinski proti Poljski z dne 3. 10. 2006, v kateri je ESČP odločilo o 

knjigi z navodili za uporabo in gojenje drog; in odločitve ESČP v zadevah Lilliendahl proti Islandiji z 

dne 12. 5. 2020 za izjave, naperjene proti homoseksualcem; Schimanek proti Avstriji z dne 1. 2. 

2000 za dejavnosti v zvezi z nacističnimi idejami; Katamadze proti Gruziji z dne 14. 2. 2006 za 

novinarsko objavo netočnih informacij in nedopustnih mnenj o drugih novinarjih; Rose proti Nemčiji 

z dne 14. 9. 2010 za izjave o vojski, Šimunić proti Hrvaški z dne 22. 1. 2019 za izjave nogometaša 

gledalcem tekme, ki pomenijo spodbujanje rasnega, nacionalnega ter verskega sovraštva; 

Williamson proti Nemčiji z dne 8. 1. 2019 za revizionistične izjave; in v Tuğluk in drugi proti Turčiji z 
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c) nesprejemljiva (inadmissible) pritožba, ker je očitno neutemeljena (manifestly ill-

founded)  

 

V tretji skupini primerov ESČP ugotovi, da sankcioniranje izjave pomeni poseg v pravico 

iz 10. člena EKČP in opravi test po ustaljeni metodologiji:17 (i) prispevek k razpravi v 

splošnem interesu; (ii) položaj osebe, na katero se objava nanaša, in kaj je predmet 

objave; (iii) predhodno ravnanje osebe, na katero se nanaša objava; (iv) metoda 

pridobivanja informacij in njihova resničnost; (v) vsebina, oblika in posledice objave; (vi) 

teža naloženih sankcij. Skladno s prakso ESČP je treba vsak poseg presojati v luči 

primera kot celote in oceniti, ali je bil sorazmeren z legitimnim ciljem in ali so razlogi, ki so 

jih navedla nacionalna sodišča, da bi upravičila poseg, upoštevni in zadostni. Navedena 

merila ESČP je v svojo presojo sprejelo tudi Ustavno sodišče.18  

Ustaljeno se torej presoja poseg v svobodo izražanja na podlagi postavljenih kriterijev, 

nikakor pa se izjavam ? ne odreče varstva pravice iz 10. člena EKČP. Vrhovno sodišče v 

svoji sodbi ni zgolj potrdilo stališč Okrožnega in Višjega sodišča v Ljubljani, da 

protipravnost pritožnikovih izjav ni izključena in da je zanje kazensko odgovoren, temveč 

je šlo dlje. Odločilo je, da pritožnikove inkriminirane izjave sploh ne spadajo v polje 

varstva pravice iz prvega odstavka 39. člena Ustave in 10. člena EKČP. Zato tudi 

(drugače kot Okrožno in Višje sodišče v Ljubljani, ki sta tehtanje opravili19) ni izvedlo 

tehtanja med človekovimi pravicami v koliziji. S tem svojim stališčem se je torej izognilo 

uporabi kriterijev iz ustaljene ustavnosodne presoje in presoje ESČP in pritožnika 

prikrajšalo za sodno varstvo, Ustavno sodišče pa, žal, v tem ni prepoznalo kršitve.  

 

Neobrazloženost stališča Vrhovnega sodišča 

 

Poleg vsega je Vrhovno sodišče takšno stališče sprejelo brez ustrezne obrazložitve, kljub 

temu da je to prvi primer takšnega stališča v slovenski sodni praksi in kljub temu da iz 

prakse Ustavnega sodišča izhaja, da mora biti utemeljitev posega v pritožnikovo pravico 

iz prvega odstavka 39. člena Ustave še posebej prepričljiva.  

 

V svoji obrazložitvi se Vrhovno sodišče sklicuje na sodbi ESČP v zadevah Mariapori proti 

Finski z dne 6. 7. 2010 in Belpietro proti Italiji z dne 24. 9. 2013,20 pri katerih pa gre za 

našo zadevo povsem irelevantno razlikovanje med vrednostnimi sodbami in izjavami o 

                                                                                                                              

dne 4. 9. 2018 za delovanje odvetnikov kot tiskovnih predstavnikov Abdullaha Öcalana, ki so 

posredovali njegova navodila organizaciji in jih razširjali z mediji. 

17 Glej sodbi velikega senata ESČP v zadevah Von Hannover proti Nemčiji (št. 2), 109.–113. točka 

obrazložitve, in Axel Springer AG proti Nemčiji, 89.–95. točka obrazložitve. 

18 Prim. odločbo Ustavnega sodišča št. Up-407/14 z dne 14. 12. 2016 (Uradni list RS, št. 2/17, in 

OdlUS XXI, 37). 

19 Glej 20. točko obrazložitve sodbe Okrožnega sodišča v Ljubljani in 16. točko obrazložitve sodbe 

Višjega sodišča v Ljubljani.  

20 Točka 14 obrazložitve.  
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dejstvi. ESČP torej v navedenih sodbah ni presojalo, kdaj neka izjava ne sodi v polje 

varstva 10. člena EKČP, ker pomeni zlorabo te pravice.  

 

Poleg neupravičenega sklicevanja na sodbi ESČP v omenjenih zadevah je Vrhovno 

sodišče kot razloge za stališče, da je šlo za zlorabo pritožnikove pravice iz prvega 

odstavka 39. člena Ustave, navedlo še naslednje okoliščine: 1) široko dostopna uporaba 

najrazličnejših družbenih omrežij, kar naj bi povzročala neprimerno hujše posledice kot 

istovrstna kazniva dejanja z uporabo klasičnih medijev; 2) odsotnost stikov med 

pritožnikom in zasebnima tožilcema več kot deset let pred začetkom pisanja o njima; 3) 

vztrajni in številni nedopustni izrazi in neresnice v trajanju več kot leto in pol; in 4) 

izražanje z namenom javnega podajanja negativnih vrednostnih sodb o zasebnem in 

intimnem družinskem življenju zasebnih tožilcev. Pri vseh teh okoliščinah gre, glede na 

ustaljeno presojo, za dejavnike, ki jih je treba presojati v okviru presoje posega v pravico 

do svobodnega izražanja. Gre torej za merila, ki se upoštevajo šele po tem, ko je že 

ugotovljeno, da pomeni sankcioniranje izjave poseg v navedeno pravico, in ne pri presoji, 

ali je sploh prišlo do posega v pravico do svobodnega izražanja oziroma ali je izjava 

varovana s to pravico ali ne. Tako v sodbi Vrhovnega sodišča umanjkajo tako na novo 

postavljeni kriteriji za razlikovanje med zadevama, ki sploh ne sodita v okvir varstva 

prvega odstavka 39. člena Ustave, kot uporaba teh kriterijev na konkretnem primeru.  

 

Navedenih razlogov Vrhovnega sodišča zato ni mogoče šteti za ustavnoskladne razloge, 

da je pritožnik zlorabil svojo pravico iz prvega odstavka 39. člena Ustave in da posledično 

ni potrebno opraviti tehtanja med pravicami v koliziji. 

 

2. Nesorazmernost narave in višine izrečene sankcije (zaporna kazen) 

 

Pritožniku je bila za storjena kazniva dejanja izrečena nepogojna kazenska sankcija šest 

mesecev zapora. Prepričana sem, da je izrečena kazen v tem primeru povsem 

nesorazmerna. Pri tem se opiram tako na sodno prakso ESČP kot na slovenski kontekst.  

 

ESČP presoja naravo ukrepov in kazni v okviru presoje nujnosti posega v demokratični 

družbi, po tem, ko ugotovi poseg v pravico iz 10. člena EKČP.21 Določitev kazni je po 

ustaljeni praksi ESČP načeloma v pristojnosti nacionalnih sodišč,22 vendar ESČP presodi 

njeno sorazmernost. Pri tem presoja primer v celoti; vsebino sporne izjave, kontekst, 

sorazmernost posega, ali so razlogi nacionalnih sodišč relevantni in zadostni.23  

 

Večina primerov pred ESČP se nanaša na svobodo izražanja medijev, v zvezi s katero je 

to sodišče odločilo, da je zaporna kazen, čeprav pogojna, v takih primerih le v izjemnih 

                                            
21 Guide on Article 10of the European Conventionon Human Rights, str. 45. Glej tudi sodbo ESČP 

v zadevi Cumpănă in Mazăre proti Romuniji z dne 17. 12. 2004, 111. točka obrazložitve. 

22 Guide on Article 10of the European Conventionon Human Rights, str. 45, sodba ESČP v zadevi 

Cumpănă in Mazăre proti Romuniji, 115. točka obrazložitve.  

23 Sodba ESČP v zadevi Lingens proti Avstriji z dne 8. 6. 1986, 40. točka obrazložitve. 
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primerih v skladu z 10. členom EKČP, in sicer, kadar so bile druge temeljne pravice resno 

kršene, na primer v primeru sovražnega govora ali spodbujanja k nasilju.24  

 

V primerih, ki se niso nanašali na novinarje, je ESČP ob upoštevanju dejstev konkretnih 

primerov v zvezi z izjavami, ki niso del javne razprave o stvareh v javnem interesu ali 

vprašanja svobode medijev, odločilo:25  

– kazenska obsodba na denarno kazen in stroški pomenita sorazmeren poseg, ker je bil 

žaljiv govor in verbalni napad (na redarje) izvršen zaradi skrbi za soobčane v razgreti 

diskusiji in ker je bila kazen spremenjena iz zaporne na zgolj denarno kazen;26 

– kazenska obsodba na osem mesecev nepogojne zaporne kazni pomeni 

nesorazmeren27 poseg v pravico iz 10. člena EKČP, ker mora biti kazen, ki jo sicer 

določijo nacionalna sodišča, podrejena nekim skupnim standardom, ki so 1) teža krivde, 

2) resnost kaznivega dejanja, 3) ponavljanje kršitev;28 ker naj ne bi šlo za odprt in splošen 

napad na sodstvo, ampak za notranjo izmenjavo pisem, ki ni bila javno znana; ker teža 

kršitve ne utemeljuje kazni; in ker je bila to pritožnikova prva kršitev;29 

– v klasičnem primeru obrekovanja v kontekstu razprave o pomembni zadevi legitimnega 

javnega interesa, je ESČP navedlo, da je zaporna kazen dopustna le v izjemnem 

primeru, ko pride do resne ogroženosti drugih temeljnih pravic, na primer sovražni govor 

ali spodbujanje k nasilju, pri čemer klasičen primer obrekovanja ali razžalitve v kontekstu 

razprave o pomembni zadevi legitimnega javnega interesa ni tak primer, zato pomeni 

nesorazmeren poseg v pravico iz 10. člena EKČP.30 

 

Ne vidim razloga, zakaj teh stališč glede sankcij ne bi prenesli tudi na primere, ko ne gre 

za izražanje medijev. Če so mediji vredni posebne zaščite zaradi njihovega pomena za 

demokratično družbo (npr. preprečevanje chilling effect), pa po drugi strani ravnanja 

zasebnikov gotovo ne morejo imeti tako velikega dosega, pomena in legitimnosti kot 

objave medijev. S tem seveda nočem podceniti niti sodobnih tehnoloških možnosti (npr. 

družabni mediji) niti potencialne toksičnosti, ki jo imajo lahko izjave posameznikov v 

določenih primerih (npr. cyberbullying).  

 

Res tudi je, da so v obravnavanem primeru podane nekatere obteževalne okoliščine (npr. 

dolgotrajno ponavljanje žalitev, ki niso bile v ničemer izzvane, pritožnik ni plačal denarnih 

                                            
24 Sodba ESČP v zadevi Sallusti proti Italiji z dne 7. 3. 2019, 59. točka obrazložitve. 

25 Sodbe v zadevah Janowski proti Poljski z dne 21. 1. 1999, Skałka proti Poljski z dne 27. 5. 2003, 

Kanellopoulou proti Grčiji z dne 11. 10. 2007, Gavrilovici proti Moldaviji z dne 15. 12. 2009 in 

Mariapori proti Finski z dne 6. 7. 2010. 

26 Sodba ESČP v zadevi Janowski proti Poljski z dne 21. 1. 1999, 31.–34. točka obrazložitve. 

27 Podobno ESČP v zadevi Kanellopoulou proti Grčiji z dne 11. 10. 2007.  

28 Sodba ESČP v zadevi Skałka proti Poljski, 41. točka obrazložitve. 

29 Prav tam, 42. točka obrazložitve.  

30 Sodba ESČP v zadevi Mariapori proti Finski z dne 6. 7. 2010, 68.–71. točka obrazložitve. 

Podobno v sodbi ESČP v zadevi Gavrilovici proti Moldaviji z dne 15. 12. 2009, 61. točka 

obrazložitve.  
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kazni), vendar pa bi kljub temu težko pristala na to, da je šlo v teh primerih za kazniva 

dejanja, ki so na zgornjem spektru zavržnosti tovrstnih kaznivih dejanj. Za kaznivo dejanje 

razžalitve je namreč po drugem odstavku 158. člena KZ-1 razpon zagrožene kazni med 

denarno kaznijo in 6 mesecev zaporne kazni, za kaznivo dejanje obrekovanja pa med 

denarno kaznijo in zaporno kaznijo enega leta (drugi odstavek 159. člena KZ-1). Znotraj 

tega razpona lahko prvostopenjsko sodišče izbira med številnimi (blažjimi) oblikami 

kaznovanja. Glede na pravila splošnega dela KZ-1 je mogoče za ti kaznivi dejanji izreči 

pogojno obsodbo,31 sodni opomin,32 izvršiti zaporno kazen z alternativnimi sankcijami33 ali 

odpustiti kazen po 167. členu KZ-1. 

 

Prvostopenjsko sodišče je zaradi predkaznovanosti pritožnika res naletelo na problem 

drugega odstavka 59. člena KZ-1, ki določa prepoved izreka pogojne obsodbe storilcu, 

kateremu bi bilo treba za stara kazniva dejanja, storjena v preizkusni dobi, in nova 

kazniva dejanja izreči kazen več kot dve leti zapora. Vendar pa sodišča utemeljitve 

kazenske sankcije niso zasnovala na tem členu, pa tudi če bi, to za Ustavno sodišče ni 

nerešljiv problem (koneksiteta).  

 

Poleg tega menim, da je z vidika pravice iz prvega odstavka 39. člena Ustave sporno 

stališče Okrožnega sodišča (kasneje potrjeno na instancah), ki je pri izbiri kazenske 

sankcije in vrste kazni (ne pa tudi za presojo obteževalnih okoliščin pri odmeri kazni)34 

upoštevalo predkaznovanost pritožnika. Pritožnik je bil pred storitvijo obravnavanega 

kaznivega dejanja kaznovan za drugovrstna kazniva dejanja (zoper premoženje, 

nedovoljen promet z mamili ter lahka telesna poškodba). Gre za kazniva dejanja, ki so 

bila izvršena proti drugim dobrinam, in verjetno tudi iz drugih nagibov, predvsem pa ta 

kazniva dejanja niso nikakor povezana s pritožnikovim pisanjem bloga (večina jih je bila 

izvršenih pred letom 2009, ko je pritožnik, kot izhaja iz sodbe Okrožnega sodišča,35 začel 

pisati blog).  

Iz sodbe Okrožnega sodišča nadalje izhaja, da so bila vsaj kazniva dejanja, za katera sta 

bili izrečeni pogojni obsodbi, ki se v času izdaje sodbe Okrožnega sodišča še nista iztekli, 

izvršeni v času, ko je bil pritožnik odvisen od drog (Okrožno sodišče je celo štelo kot 

olajševalno okoliščino, da se je pritožnik ozdravil odvisnosti). Okrožno sodišče je v svoji 

sodbi celo izrecno navedlo, da pogojnih obsodb, ki se še nista iztekli, ne bo preklicalo, ker 

gre za drugovrstna kazniva dejanja, ki so bila izvršena v času odvisnosti zaradi drugih 

nagibov, hkrati pa je te, pretekle pogojne obsodbe upoštevalo kot razlog, zakaj pri 

                                            
31 Člen 58 KZ-1. 

32 Člen 68 KZ-1.  

33 Člen 86 KZ-1. 

34 KZ-1 v drugem odstavku 49. člena eksemplifikativno določa olajševalne in obteževalne 

okoliščine; sodnik lahko torej upošteva tudi druge okoliščine; če sodnik upošteva kakšno drugo 

okoliščino, mora biti ta po naravi in po intenziteti podobna kateri izmed okoliščin, navedenih v KZ-

1. L. Bavcon, A. Šelih, nav. delo, str. 397.  

35 Sodba Okrožnega sodišča, str. 6, 3. točka obrazložitve.  
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pritožniku ni pozitivne prognoze za pogojno obsodbo in zakaj ni mogoče izreči denarne 

kazni, ampak zgolj nepogojno zaporno kazen, kar je kontradiktorno. 

 

Tretji odstavek 49. člena KZ-1 sicer omogoča upoštevanje predkaznovanosti kot 

fakultativne obteževalne okoliščine, vendar hkrati zahteva presojo, ali je bilo prejšnje 

dejanje iste vrste kot novo, ali sta bili obe dejanji storjeni iz enakih nagibov ter časovnih 

okoliščin. Okrožno sodišče se na to določbo ne sklicuje, prav tako pri svoji presoji teh 

elementov iz tretjega odstavka 49. člena KZ-1 ni upoštevalo. 

 

Poudariti je treba, da je bil pritožnik z izpodbijano sodbo prvič obsojen za kazniva dejanja 

zoper čast in dobro ime, pri čemer mu je bila s prvo obsodilno sodbo izrečena enotna in 

nepogojna kazen šest mesecev zapora. V obravnavanem primeru torej ne gre za 

ponavljajoče se obsodbe,36 ki bi rezultirale v skupno visoki zaporni kazni, ampak za 

prvo in do takrat edino obsodbo za tovrstno kaznivo dejanje, za katero pa mu je 

bila izrečena (glede na posebni minimum in maksimum ter glede na siceršnjo prakso) 

zelo visoka zaporna kazen. Sporno je tudi, da je Okrožno sodišče upoštevalo 

predkaznovanost tako pri izbiri sankcije (torej nepogojne zaporne kazni) kot tudi kot 

obteževalno okoliščino pri odmeri izbrane kazni, tj. zaporne kazni. 

 

Dvojno upoštevanje predkaznovanosti 

 

Ko je neka okoliščina opredeljena že kot zakonski znak kaznivega dejanja, je sodišče ne 

sme upoštevati kot obteževalno (ali olajševalno) okoliščino. Tako je sporno stališče 

Višjega sodišča, da je potrebna nepogojna zaporna kazen tudi zato, ker je bilo kaznivo 

dejanje izvršeno na svetovnem spletu, saj je dejstvo, da je bilo dejanje izvršeno na spletu 

že del opisa kaznivega dejanja in zato predstavlja kvalificirano obliko tega dejanja z višjo 

zagroženo sankcijo.37 Zato je sporno, da je Višje sodišče to okoliščino upoštevalo tudi pri 

obrazložitvi, zakaj je potrebno izreči nepogojno zaporno kazen, saj je s tem pritožnika za 

isto okoliščino "kaznovalo" dvakrat. Vrhovno sodišče pa je vsa ta stališča potrdilo.  

 

Kaznovalni kontekst v Republiki Sloveniji 

  

Še posebej pa postane takšna kazenska sankcija nesorazmerna v kontekstu kaznovalne 

politike Republike Slovenije. Ta v kriminoloških krogih slovi kot država z izrazito nizko 

zaporniško populacijo, kar je seveda rezultat izredno blage kaznovalne politike. Indeks, ki 

izraža število zaprtih na 100 000 prebivalcev, je odstopajoče nizek38 – samo 56 

zapornikov na 100 000 prebivalcev.39 Hkrati statistika Državnega tožilstva pokaže, da je 

                                            
36 V tem pogledu zadeva torej ni podobna zadevi Gough proti Združenemu kraljestvu z dne 28. 10. 

2014. 

37 Str. 9, 13. točka obrazložitve.  

38 Slovenia | World Prison Brief (prisonstudies.org). 

39 Za primerjavo nekaj indeksov drugih držav: Avstrija 95/100 000, Madžarska 171/100 000, Italija, 

89/100 000, Hrvaška 84/100 000, Nemčija 69/100 000. Celo države s tradicionalno blago 

https://www.prisonstudies.org/country/slovenia
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med vsemi izrečenimi sankcijami zgolj 20 % izrečenih zapornih kazni (vse ostalo so 

pogojne obsodbe in denarne kazni), medtem ko je seveda velika večina zadev zaključena 

z zavrženjem ali eno od oblik alternativnega postopanja (poravnavanje, pogojno odloženi 

pregon). Če računamo, da tožilstvo na leto prejme cca 25000 ovadb, je torej delež 

izrečenih zapornih kazni v tem pripadu okoli 5 %.40 Ob vsem povedanem je res težko 

sprejeti, da bi bilo obravnavano kaznivo dejanje eno izmed 5 % najtežjih kaznivih dejanj, 

ki je terjalo najstrožjo kazenskopravno intervencijo v obliki kar šestmesečne nepogojne 

kazni.  

 

3. Sklepno 

 

Glede na vse povedano je to, žal, eden od tistih primerov, za katerega si kljub tveganju 

obsodbe želim, da svojo pot konča pred ESČP. Tudi če pustimo ob strani moje 

nestrinjanje z večino, gre za odličen primer, ko bi bilo res pomembno slišati mnenje 

ESČP o splošno relevantnih vprašanjih: (1) ali lahko tudi izjave zasebnikov, ki niso ne 

sovražni govor ne pozivi k nasilju, padejo iz polja varstva 10. člena EKČP, (2) ali je sploh 

primerno, da so za defamacijo predpisane in izrečene zaporne kazni. Za konkretni primer 

pa je seveda relevantno vprašanje, (3) ali je konkretno ravnanje takšne narave, da res ne 

sodi v okvir varstva 10. člena EKČP, in (4) ali je bila sankcija zapora v konkretnem 

primeru sorazmerna. 

 

Večina je s svojo odločitvijo tacite podprla nevaren precedens, po katerem določene 

izjave ne sodijo v polje varstva, poleg tega pa je to storila kljub temu, da je takšno stališče 

neobrazloženo. Hkrati je večina s tem potrdila pravilnost, zame izredno sporne prakse, 

izreka (v konkretnem primeru celo izredno visoke) nepogojne zaporne kazni za kazniva 

dejanja zoper čast in dobro ime. Razumem, da marsikoga na človeški ravni lahko zmoti 

narava in neprijetnost presojanih kaznivih dejanj, vendar pa je naloga ustavnega sodnika, 

da se dvigne nad to in pogleda, kaj stališča, ki jih presoja, pomenijo za svobodo govora in 

kakšna so v kontekstu kaznovalne politike določene države.  

 

 

 

 

 

       dr. Katja Šugman Stubbs, l.r. 

            Sodnica 

 

 

                                                                                                                              

kaznovalno politiko imajo več zapornikov, npr. Švedska 68/ 100 000, Danska, 72/100 000, za 

odtenek manj jih imata samo Finska 53/100 000 in Norveška 54/100 000. Vir: World Prison Brief 

(prisonstudies.org). 

40 Statistika - Vrhovno državno tožilstvo (dt-rs.si). 

https://www.prisonstudies.org/country/sweden
https://www.prisonstudies.org/country/sweden
https://www.dt-rs.si/statistika

