
 

Številka:  Up-300/16-39 

Datum:  17. 6. 2021 

 

ODLOČBA 

 

Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi Mitje Kunstlja, Ljubljana, ki ga 

zastopa Peter Rotar, odvetnik v Ljubljani, na seji 17. junija 2021 

 

odločilo: 

 

Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 13079/2012 z dne 17. 9. 

2015 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 13079/2012 z dne 30. 10. 

2014 in sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I K 13079/2012 z dne 13. 5. 2013 se 

zavrne. 

 

OBRAZLOŽITEV 

 

 

A. 

 

1. Pritožnik izpodbija sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani, ki je pritožnika spoznalo za 

krivega storitve dveh kaznivih dejanj razžalitve po prvem in drugem odstavku 158. člena 

Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08 – popr., 39/09 – v nadaljevanju 

KZ-1) in kaznivega dejanja obrekovanja po prvem in drugem odstavku 159. člena KZ-1. 

Za kaznivo dejanje razžalitve na škodo zasebnega tožilca Vinka Vasleta mu je določilo 

kazen dva meseca zapora, za kaznivo dejanje razžalitve na škodo zasebne tožilke Špele 

Predan kazen tri mesece zapora in za kaznivo dejanje obrekovanja na škodo Vinka 

Vasleta kazen dva meseca zapora, nakar mu je izreklo enotno kazen šest mesecev 

zapora (4. točka 53. člena KZ-1). Višje sodišče je zavrnilo pritožbo pritožnikovega 

zagovornika, Vrhovno sodišče pa njegovo zahtevo za varstvo zakonitosti. 

 

2. Pritožnik zatrjuje kršitev pravic iz 19. člena, prvega odstavka 23. člena ter prvega 

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

temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – v nadaljevanju EKČP). 

Kršitev pravice do svobodnega izražanja iz prvega odstavka 39. člena Ustave in iz 

10. člena EKČP ter pravice do osebne svobode iz prvega odstavka 19. člena Ustave 
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zatrjuje zaradi izreka nepogojne zaporne kazni. Evropsko sodišče za človekove pravice (v 

nadaljevanju ESČP) naj ne bi dopuščalo izreka zaporne kazni za posege v čast in dobro 

ime in naj bi že večkrat zavzelo stališče, da je kazenski pregon izjav dopusten le v 

ekstremnih primerih, na primer v primeru sovražnega govora oziroma pozivanja k nasilju. 

Po sodni praksi ESČP naj bi se standard ekstremnosti nanašal samo na primere, ki jih je 

moč uvrstiti pod sovražni govor ali spodbujanje k nasilju. ESČP naj bi sicer res navajalo 

primere, vendar naj bi bilo stališče, da je zaradi tega kazenski pregon razžalitve po praksi 

ESČP dopusten, napačno. Z vidika navedene prakse ESČP pritožnik izpodbija stališče 

Vrhovnega sodišča, da je predpisana zaporna kazen za dejanje, izvršeno zoper čast in 

dobro ime, nujna v tistih primerih, ko z milejšimi sankcijami ali z odškodninami, prisojenimi 

v civilnih postopkih, ni mogoče zavarovati pravic oškodovancev.  

 

3. Pritožnik tudi navaja, da neuspešna prisilna izvršitev odškodnine ne more biti razlog za 

zaporno kazen. Pritožniku naj z zaporno kaznijo ne bi bilo mogoče preprečiti nadaljnjega 

žaljivega izražanja o oškodovancih. Če naj s tega vidika ne bi bila uspešna denarna 

kazen, naj tega ne bi preprečila niti zaporna kazen. Zato naj sodišče pri izreku zaporne 

kazni ne bi upoštevalo specialne prevencije, ampak maščevalni vidik zaporne kazni. 

Učinkovitejši naj bi bil prisilen umik žaljivih vsebin, poleg tega naj zakon med okoliščine 

za odmero kazni ne bi uvrščal napovedi težav pri izterljivosti denarne kazni.  

 

4. Pritožnik nadalje zatrjuje kršitev pravice do nepristranskega sodišča iz prvega odstavka 

23. člena Ustave. V postopku pred Vrhovnim sodiščem naj bi zahteval izločitev 

vrhovnega sodnika Marka Šorlija, ker naj bi pogosto pisal o njem v svojih blogih v 

nenaklonjenem tonu. Včasih naj bi bilo uporabljeno celo isto izrazoslovje kot v 

obravnavanem primeru. Šlo naj bi za pisanja, ista ali vsaj bistveno podobna tistim, ki so 

predmet presoje v obravnavanem primeru.  

 

5. Okrožno sodišče v Ljubljani je v zvezi z izbiro in odmero kazenske sankcije obrazložilo, 

da pozitivna napoved za izrek pogojne obsodbe v konkretnem primeru ni podana, da 

pritožniku ne bo preklicalo pogojne obsodbe ali mu odpustilo kazni, da denarna kazen ni 

primerna in da mu bo izreklo enotno kazen v višini šest mesecev zapora.  

 

6. Višje sodišče v Ljubljani je potrdilo stališča Okrožnega sodišča, da je primeren le izrek 

nepogojne zaporne kazni, ki jo ESČP v ekstremnih primerih, kakršen je obravnavani, 

dopušča za kazniva dejanja zoper čast in dobro ime, da ni primeren izrek denarne kazni, 

da ni podana pozitivna napoved in da je zaporna kazen v obravnavanem primeru 

primerno, pravično ter sorazmerno povračilo za storjena kazniva dejanja. Okrožno 

sodišče v Ljubljani naj bi tudi pri odmeri posameznih določenih kazni ter izrečene enotne 

kazni ustrezno ovrednotilo in obrazložilo težo kaznivih dejanj, okoliščine storitve, direktni 
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naklep, vztrajnost pri izvršitvi kaznivih dejanj ter ugotovljene obteževalne in olajševalne 

okoliščine.  

 

7. Vrhovno sodišče je zavrnilo navedbi v zahtevi za varstvo zakonitosti, da ESČP ne 

dopušča izreka zaporne kazni za kazniva dejanja zoper čast in dobro ime in da sta nižji 

sodišči z izrekom nepogojne enotne kazni zapora za kaznivi dejanji razžalitve in 

obrekovanja nesorazmerno posegli v obsojenčevo pravico do svobodnega izražanja. 

Pritožnik naj z zapisi na spletnih blogih ne bi uresničeval svoje pravice do svobode 

izražanja, izrečena kazen pa naj bi bila obrazložena ter razumsko, logično in vrednostno 

utemeljena. Stališče sodišč, da glede na konkretne okoliščine varstva zasebnih tožilcev 

pred ponavljajočim se, vztrajnim blatenjem s strani obsojenca ni mogoče zagotoviti ne z 

izrekom denarne kazni ne z izrekom pogojne zaporne kazni, naj bi bilo prepričljivo 

obrazloženo. Nepogojna zaporna kazen naj bi bila ultima ratio in sorazmerna dejanju. 

Okrožno sodišče v Ljubljani naj ne bi prekoračilo zakona, pri odmeri kazenske sankcije 

naj bi ustrezno in obrazloženo, poleg izjemne teže kaznivih dejanj, upoštevalo še 

obsojenčevo predkaznovanost in nekritičnost do dejanja, kot olajševalni okoliščini pa, da 

je oče štirih otrok, za katere plačuje preživnino, in da se je ozdravil zasvojenosti s 

prepovedano drogo. 

 

8. Glede zatrjevane kršitve pravice do nepristranskega sojenja iz prvega odstavka 23. 

člena Ustave, ker iz sojenja na Vrhovnem sodišču ni bil izločen sodnik Marko Šorli, je 

Vrhovno sodišče sprejelo stališče v posebnem sklepu z dne 11. 8. 2015, s katerim je 

zavrnilo predlog za izločitev sodnika Marka Šorlija in v katerem je odločilo, da je sodnik 

vse očitke o osebnih predsodkih ali pristranskosti zavrnil, ker naj za zapise o njem sploh 

ne bi vedel, zato naj ne bi bilo razloga za dvom o sodnikovi osebni nepristranskosti. 

Glede objektivnega vidika nepristranskosti pa je navedlo, da so vrhovni sodniki kot nosilci 

sodne veje oblasti pogosto medijsko izpostavljeni in na ta način deležni kritik. Glede na 

vsebino in pomen dela naj bi bili kritični zapisi o posameznih sodnikih pričakovani, zato 

naj še ne bi pomenili objektivnih okoliščin, ki bi v javnosti vzbujale dvom o sodnikovi 

nepristranskosti, pritožnik pa naj ne bi zahteve za izločitev utemeljeval z nobenimi drugimi 

dejstvi. Pritožnikove objave na družbenih omrežjih naj zato ne bi vzbujale dvomov, da 

sodnik Marko Šorli ne bi odločal objektivno, nepristransko ter izključno z upoštevanjem 

strokovnih kriterijev. 

 

9. Ustavno sodišče je s sklepom št. Up-300/16 z dne 22. 2. 2021 ustavno pritožbo 

sprejelo v obravnavo. V skladu s prvim odstavkom 56. člena Zakona o Ustavnem sodišču 

(Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju 

ZUstS) je o sprejemu ustavne pritožbe obvestilo Vrhovno sodišče.  
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10. Na podlagi drugega odstavka 56. člena ZUstS je Ustavno sodišče ustavno pritožbo 

poslalo nasprotnima strankama v kazenskem postopku, ki nanjo nista odgovorili. 

 

 

B. 

 

Presoja z vidika pravice do svobodnega izražanja  

 

11. Ustavno sodišče je pritožnikovo navedbo, da ESČP v splošnem ne dopušča izreka 

zaporne kazni za posege v čast in dobro ime, presojalo z vidika pravice do svobodnega 

izražanja iz prvega odstavka 39. člena Ustave oziroma 10. člena EKČP.  

 

12. Ustava v prvem odstavku 39. člena zagotavlja pravico do svobode izražanja mnenj. 

Vsakdo lahko svobodno zbira, sprejema ter širi vesti in mnenja. Nepogrešljivi sestavni del 

svobodne demokratične družbe je javna in odprta razprava o zadevah, ki so splošnega 

pomena.1 Svoboda izražanja ne varuje le širjenja mnenj, ki so sprejeta z naklonjenostjo, 

temveč zajema tudi kritične in ostre izjave. Če naj bo razprava res svobodna, mora biti 

pravica posameznika izražati svoja mnenja praviloma varovana ne glede na to, ali je 

izjava groba ali nevtralna, racionalna ali čustveno nabita, blaga ali napadalna, koristna ali 

škodljiva, pravilna ali napačna.2 Po ustaljeni ustavnosodni presoji so meje sprejemljive 

kritike v pomembni meri odvisne od družbene vloge tistega, ki ga zadevajo.3 Človek, ki se 

odloči za javno funkcijo oziroma nastopanje, vzbuja večji interes javnosti. Zato mora vzeti 

to v zakup in mora biti v večji meri pripravljen na morebiti tudi kritične in neprijetne 

besede, še posebej, če gre za poročanje o zadevah v zvezi z opravljanjem njegove 

funkcije.4  

 

13. V skladu s tretjim odstavkom 15. člena Ustave je pravica do svobode izražanja (39. 

člen Ustave) omejena s pravicami oziroma svoboščinami drugih ljudi. Pogosto prihaja v 

kolizijo s pravico do varstva osebnega dostojanstva (34. člen Ustave) ter varstva 

osebnostnih pravic (35. člen Ustave), med katere spada tudi pravica do varstva časti in 

dobrega imena. Pravica do osebnega dostojanstva posamezniku zagotavlja priznanje 

njegove vrednosti, ki mu gre kot človeku in iz katere izvira njegova sposobnost 

                                            
1 Prim. odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-226/95 z dne 8. 7. 1999 (Uradni list RS, št. 60/99, in 

OdlUS VIII, 174). 

2 Prim. prav tam, 11. točka obrazložitve. 

3 Prim. odločbo Ustavnega sodišča št. Up-2940/07 z dne 5. 2. 2009 (Uradni list RS, št. 17/09, in 

OdlUS XVIII, 62), 9. točka obrazložitve. 

4 Prav tam. 
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samostojnega odločanja. Iz te človekove lastnosti izvira tudi jamstvo osebnostnih pravic.5 

V primeru kolizije med pravico do varstva časti in dobrega imena ter pravico do svobode 

izražanja je lahko izključena protipravnost tudi zelo ostrih, surovih in brezobzirnih izjav, ki 

pa jih bralec oziroma poslušalec še vedno razume kot kritiko ravnanja ali stališča, ne pa 

kot napad na osebnost, njeno sramotitev, ponižanje, prezir, zasmehovanje.6 Zaradi 

spoštovanja jedra pravic iz 34. in 35. člena Ustave je tudi izražanju grobih vrednostnih 

sodb postavljena meja. Kjer govorcu ne gre več za vplivanje na razpravo v zadevah 

javnega pomena, temveč zgolj za žalitev drugega, protipravnost ni izključena.7  

 

14. Podobna stališča o pomenu svobode izražanja za demokratično družbo izhajajo iz 

prakse 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 široke razgledanosti, brez katerih ni demokratične družbe.8 

Svoboda izražanja zajema tudi možnost zateči se k določeni stopnji pretiravanja ali celo 

provokacije, torej k uporabi pretiranih izjav.9 Varstvo pravice do svobode izražanja sicer 

ne zajema žaljivih izjav, ki pomenijo objestno, samovoljno klevetanje (očrnitev), na primer 

izjav, katerih edini namen je žaljenje oziroma sramotenje.10 Vendar uporaba vulgarnih 

izrazov sama po sebi ni odločilna pri oceni žaljivih izjav, saj lahko služi stilističnim 

namenom. ESČP poudarja, da sta oblika oziroma način izražanja v okviru pravice do 

svobode izražanja varovana skupaj z vsebino izjave.11 V primerih, ko zaradi zavarovanja 

časti in ugleda ali pravic drugih pride do omejitve svobode izražanja, s tem pa do posega 

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

odstavka 10. člena EKČP. V smislu navedene določbe mora biti poseg v svobodo 

izražanja določen z zakonom, namenjen mora biti zasledovanju enega od taksativno 

                                            
5 Prim. odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-226/95, 10. točka obrazložitve. 

6 Prim. prav tam, 15. točka obrazložitve. 

7 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.  

8 Prim. sodbo ESČP v zadevi Handyside proti Združenemu kraljestvu z dne 7. 12. 1976, 49. točka 

obrazložitve.  

9 Prim. sodbe ESČP v zadevah Uj proti Madžarski z dne 19. 7. 2011, Mamère proti Franciji z dne 

7. 11. 2006 ter Prager in Oberschlick proti Avstriji z dne 26. 4. 1995. 

10 Prim. sodbi ESČP v zadevah Uj proti Madžarski in Skałka proti Poljski z dne 27. 5. 2003. 

11 Prim. sodbo ESČP v zadevi Mladina, d. d., proti Sloveniji z dne 17. 4. 2014, 45. točka 

obrazložitve. 
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naštetih legitimnih ciljev in mora biti nujen v demokratični družbi.12 Skladno s prakso 

ESČP je treba vsak poseg presojati v luči primera kot celote in oceniti, ali je bil 

sorazmeren z zasledovanim legitimnim ciljem ter 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.13 

 

15. ESČP presoja naravo in težo ukrepov in kazni v okviru presoje nujnosti posega v 

pravico iz prvega odstavka 10. člena EKČP v demokratični družbi.14 Določitev kazni je po 

ustaljeni praksi ESČP sicer načeloma v pristojnosti nacionalnih sodišč,15 vendar ESČP po 

ugotovitvi, da je prišlo do posega v pravico iz prvega odstavka 10. člena EKČP, oceni tudi 

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

sorazmernost posega) in na podlagi tega tudi v zvezi z ukrepi in kaznijo oceni, ali so 

razlogi nacionalnih sodišč upoštevni in zadostni.16  

 

16. Pritrditi je mogoče pritožniku, da je po stališču ESČP zaporna kazen, izrečena 

novinarjem zaradi njihovih novinarskih prispevkov, čeprav pogojna, le v izjemnih primerih 

v skladu z 10. členom EKČP. Za tak izjemen primer bi lahko šlo, kadar bi bile temeljne 

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

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

točka obrazložitve. 

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

OdlUS XXI, 37). 

14 Glej sodbo ESČP v zadevi Cumpănă in Mazăre proti Romuniji z dne 17. 12. 2004, 111. točka 

obrazložitve. Ustavno sodišče je v svoji presoji že navedlo, da je treba dejstvo, da je bila z 

izpodbijano sodbo ugotovljena kazenska odgovornost za kaznivo dejanje razžalitve in da je bila 

izrečena kazenska sankcija s precej resnejšimi posledicami od morebitne civilnopravne 

odgovornosti, upoštevati ob splošni presoji sorazmernosti posega v pravico iz prvega odstavka 39. 

člena Ustave. Razlogi za utemeljitev takega posega bi morali biti po stališču Ustavnega sodišča še 

posebej prepričljivi. Beleženje pritožnika v kazenski evidenci kot obsojene osebe naj bi namreč 

lahko pomembno vplivalo na pritožnikovo poklicno udejstvovanje (odločba Ustavnega sodišča št. 

Up-1128/12). Glede civilnopravne sankcije za izjavo (v konkretnem primeru je bila to objava sodbe 

in javnega opravičila v pritožničinem tedniku) pa je Ustavno sodišče v konkretnem primeru že 

presodilo, da ob dejstvih konkretnega primera ni nesorazmerna, ker naj bi iz obrazložitve jasno 

izhajalo, da gre za mejni primer in da bi bil v določenih drugih okoliščinah rezultat tehtanja lahko 

drugačen (torej v prid svobodi izražanja). Odločba Ustavnega sodišča št. Up-407/14 z dne 14. 12. 

2016 (Uradni list RS, št. 2/17, in OdlUS XXI, 37), 30. točka obrazložitve. 

15 Sodba ESČP v zadevi Cumpănă in Mazăre proti Romuniji, 115. točka obrazložitve.  

16 Sodba ESČP v zadevi Lingens proti Avstriji z dne 8. 6. 1986, 40. točka obrazložitve. 
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pravice drugih resno kršene, na primer v primeru spodbujanja k sovraštvu ali nasilju.17 

Vendar pa ESČP v svoji praksi tega stališča ni omejilo na svobodo tiska.18 Tudi v primeru 

obrekovanja v kontekstu razprave o pomembni zadevi v javnem interesu je že navedlo, 

da je zaporna kazen (ne le za novinarje) dopustna le v izjemnih primerih, ko pride do 

resne ogroženosti drugih temeljnih pravic, na primer v zadevah tako imenovanega 

sovražnega govora, torej spodbujanja k sovraštvu ali nasilju.19 

 

17. V obravnavanem primeru Okrožno sodišče v Ljubljani ni zavzelo stališča glede 

dopustnosti zaporne kazni za razžalitve z vidika ustaljene prakse ESČP.  

 

18. Višje sodišče v Ljubljani je v zvezi s tem navedlo, da ESČP sicer v načelu dopušča 

široke meje izražanja, vendar naj bi bilo treba v vsakem primeru opraviti tehtanje pravic v 

koliziji. Po stališču Višjega sodišča v Ljubljani naj bi ESČP dopuščalo kazenski postopek 

za kazniva dejanja zoper čast in dobro ime, prav tako naj ne bi izključevalo izrekanja 

zaporne kazni, pri čemer naj bi bilo kaznovanje stvar nacionalnih sodišč. Resolucije 

organov Sveta Evrope naj bi bile prvenstveno kriminalitetno politične narave in naj ne bi 

mogle vplivati na izid konkretne kazenske zadeve. Po praksi ESČP, ki naj bi jo pritožnik 

navedel v pritožbi, naj bi bila zaporna kazen pridržana kot ukrep ultima ratio za najbolj 

ekstremne primere izražanj, kar naj bi veljalo tudi za pritožnikovo ravnanje. Sklicevanje na 

zadeve ESČP, ki se nanašajo na medije, naj bi bilo nerelevantno, ker naj pritožnik ne bi 

bil novinar; pisal naj bi vsebine iz osebnega življenja zasebnih tožilcev, ki naj ne bi sodile 

v polje legitimnega zanimanja javnosti, poleg tega naj zasebna tožilca ne bi bili javni 

osebnosti. 

 

19. Vrhovno sodišče je očitke v zvezi s tem zavrnilo z utemeljitvijo, da je slovenski 

zakonodajalec sporno vprašanje kolizije pravice do svobode izražanja na eni strani ter 

varstva osebnega dostojanstva in osebnostnih pravic na drugi strani na abstraktni ravni 

povsem legitimno uredil ne le z instituti civilnega prava, ampak tudi v okviru kazenskega 

materialnega prava. Presodil naj bi namreč, da je čast in dobro ime nujno varovati tudi v 

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

18 Sodbe ESČP 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. 

19 Sodba ESČP v zadevi Mariapori proti Finski, 68.–71. točka obrazložitve. Podobno v sodbi v 

zadevi Gavrilovici proti Moldaviji z dne 15. 12. 2009, 61. točka obrazložitve. Parlamentarna 

Skupščina Sveta Evrope je v Resoluciji št. 1577 (2007) poudarila pravico do svobodnega izražanja 

medijev, med drugim pozvala k restriktivni uporabi zakonodaje o zaščiti časti in dobrega imena, k 

uvedbi mehanizmov za zaščito pred zlorabo te zakonodaje, k ukinitvi zaporne kazni za razžalitev in 

k omejitvi zaporne kazni za spodbujanje k nasilju, sovražni govor ter negacionizem.  
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okviru kazenskega materialnega prava, kar naj bi se pokazalo predvsem v primerih, kot je 

obravnavani, ko naj bi instituti civilnega prava odpovedali in naj kršitelja niti odškodnina 

ne bi odvrnila od načrtnih posegov v čast in dobro ime sočloveka oziroma ko naj 

nezakonitih posegov v čast in dobro ime ne bi bilo mogoče učinkovito preprečevati 

drugače, z ustvarjalnimi, gospodarskimi, političnimi, vzgojnimi oziroma drugimi ukrepi ter 

je uporaba kazenskopravne prisile neizogibna. ESČP naj bi dopuščalo izrek zaporne 

kazni za tovrstna kazniva dejanja kot nujen in sorazmeren ukrep v res le posebnih, 

ekstremnih okoliščinah, ki vključujejo najbolj resne napade na človekove pravice. Kot 

primer, in ne kot izključno možnost, kot naj bi zatrjeval pritožnik, pa naj bi ESČP v svojih 

odločbah navajalo širjenje sovražnega govora in spodbujanje k nasilju. Stališče, da 

predpisovanje kazni zapora za kazniva dejanja zoper čast in dobro ime nesorazmerno 

posega v pravico do svobodnega izražanja, naj bi tudi z vidika namena kaznovanja, 

predvsem specialne prevencije, puščalo odprte primere (kot naj bi bil obravnavani), ko 

varstva oškodovancev pred ponavljajočim se, vztrajnim blatenjem ni mogoče zagotoviti z 

izrekom denarne kazni. Oškodovanci naj bi namreč najpogosteje poskušali svoje pravice 

zavarovati v civilnem postopku. Če kršitelj odškodnine, naložene v civilnem postopku, 

nima namena prostovoljno plačati ali pa ga plačilo naloženega denarnega zneska ne 

odvrne od ponavljanja kaznivega dejanja, naj bi bilo neutemeljeno pričakovati, da bo v 

takšnih primerih namen kazenske sankcije dosežen s ponovnim izrekom sankcije 

premoženjskopravne narave. Efektivna kazen zapora za tovrstna kazniva dejanja naj bi 

bila izrečena le v najbolj izjemnih primerih kaznivih dejanj zoper čast in dobro ime, tj. ko 

naj varstva oškodovancev pred ponavljajočim se, vztrajnim blatenjem ne bi bilo mogoče 

zagotoviti zgolj z izrekom sankcije premoženjske narave, kot v obravnavanem primeru. 

Zaporna kazen naj bi v takem primeru edina lahko dosegla učinkovito varstvo pravic 

oškodovancev. V nasprotnem primeru naj bi se država umaknila pred najbolj agresivnimi 

in vztrajnimi storilci kaznivih dejanj in s tem odrekla učinkovito varstvo pravic prav v 

primerih, ko je vanje najbolj grobo poseženo. 

 

20. Pritožnik se v ustavni pritožbi sklicuje na sodbe ESČP,20 iz katerih naj bi po njegovem 

mnenju izhajala kategorična prepoved izrekanja zaporne kazni za razžalitev. Ustavno 

sodišče ugotavlja, da je sklicevanje na navedene sodbe neutemeljeno. Z izjemo sodb v 

zadevah Gavrilovici proti Moldaviji z dne 15. 12. 2009, Otegi Mondragon proti Španiji z 

dne 15. 3. 2011 ter Mariapori proti Finski z dne 6. 7. 2010 se te nanašajo na delovanje in 

                                            
20 Glej sodbe ESČP v zadevah (našteto kronološko po pritožnikovi vlogi) Ricci proti Italiji z dne 8. 

10. 2013, Bodrožić in Vujin proti Srbiji z dne 23. 6. 2009, Mika proti Grčiji z dne 19. 12. 2013, 

Amorim Giestas in Jezus Costa Bordalo proti Portugalski z dne 3. 4. 2014, Cumpănă in Mazăre 

proti Romuniji z dne 17. 12. 2004, Mahmudov in Agazade proti Azerbajdžanu z dne 18. 12. 2008, 

Belpietro proti Italiji z dne 24. 9. 2013 in Sampaio e Paiva de Melo proti Portugalski z dne 23. 7. 

2013. 
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uveljavljanje svobode tiska, ki v skladu z ustaljeno prakso ESČP uživa še posebej široke 

meje v okviru pravice do svobode izražanja. 

 

21. Prav tako za obravnavano zadevo niso relevantna merila iz sodb Otegi Mondragon, 

Mariapori proti Finski in Gavrilovici proti Moldaviji. V prvi od navedenih zadev je ESČP 

obravnavalo poseg v svobodo izražanja v okviru politične razprave, ki v demokratični 

družbi uživa široke meje kot "jedro demokratične družbe".21 V zadevi Mariapori proti 

Finski je šlo za klasičen primer obrekovanja v kontekstu razprave o pomembni zadevi v 

javnem interesu, v zadevi Gavrilovici proti Moldaviji pa je bilo ESČP soočeno z zelo 

(p)osebnimi okoliščinami konkretnega primera.22  

 

22. Nesporno je, da v obravnavanem primeru ne gre za uveljavljanje svobode 

novinarskega poročanja; v izpodbijanih sodbah, zlasti Okrožnega in Višjega sodišča v 

Ljubljani, je prepričljivo obrazloženo, da pritožnikov blog ni medij, čeprav je bilo kaznivo 

dejanje izvršeno s sredstvi javnega obveščanja. Tudi v ustavni pritožbi pritožnik ne 

zatrjuje, da je novinar, nasprotno, pri analizi prakse ESČP izrecno navaja, da dejstvo, da 

kaznivih dejanj ni izvršil kot novinar, ne sme biti upoštevano kot razlikovalna okoliščina z 

vidika zaščite pravice do svobodnega izražanja.  

 

23. Prav tako v obravnavanem primeru ne gre za okoliščine, ki bi bile v bistvenem 

podobne tistim iz zadeve Gavrilovici proti Moldaviji,23 za politični govor ali za razpravo 

širšega javnega pomena. Nasprotno, iz izpodbijanih sodb je nedvoumno razvidno, da gre 

v primeru pritožnikovih izjav za pisanje bloga, v katerem je pritožnik javno podajal lastne 

poglede na določene dogodke in izražal mnenja o osebah, v okviru tega pa negativno 

vrednostno sodbo o zasebnih tožilcih in njunih osebnostnih lastnostih z namenom 

razvrednotiti zasebna tožilca, ki nista bili javni osebi, kot osebnosti. Navajal je neresnična 

dejstva in nedopustne vrednostne ocene iz osebnega in intimnega življenja zasebnih 

tožilcev, ki ne zadevajo upravičenega interesa širše javnosti, pri tem pa ni šlo za izražanje 

                                            
21 Glej na primer sodbo ESČP v zadevi Lingens proti Avstriji.  

22 V sodbi v zadevi Gavrilovici proti Moldaviji sicer res ne gre za vprašanje meja svobodnega 

izražanja novinarja, vendar ta zadeva glede bistvenih dejanskih okoliščin tudi ni primerljiva z 

obravnavano zadevo. ESČP je sicer sprejelo stališče, da je bilo z izrekom efektivne petdnevne 

kazni zapora nesorazmerno poseženo v pravico pritožnika do svobode izražanja, vendar je pri tem 

kot ključno upoštevalo okoliščino, da je pritožnik na seji mestnega sveta predsednika mestnega 

sveta označil za fašista ("/…/ I do not take back my words that I.M. is a facist …") v stanju obupa in 

jeze, v političnem kontekstu kot odgovor na stališče oškodovanca, da bo glasoval proti dodelitvi 

denarne pomoči bolnima pritožnikovima ženi in sinu. 

23 V obravnavanem primeru so sodišča prav prekinitev oziroma odsotnost stikov, neizzivanje ter 

predhodno razmerje med oškodovancema in pritožnikom štela kot okoliščine, bistvene za presojo. 
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resne kritike, nujne v demokratični družbi, obrambo kakšne pravice ali varstvo 

upravičenih koristi. Iz navedenih razlogov merila iz sodb ESČP, na katere se sklicuje 

pritožnik v ustavni pritožbi, v obravnavanem primeru niso upoštevna. 

 

24. Upoštevajoč ustaljeno prakso ESČP je mogoče pritrditi stališču Višjega sodišča v 

Ljubljani in Vrhovnega sodišča, da je zaporna kazen za izražanje v okviru pravice do 

svobodnega izražanja sicer dopustna le izjemoma, a vendarle v izjemnih primerih, ko 

pride do resne ogroženosti drugih temeljnih pravic. Med te izjemne primere ESČP le 

primeroma in ne taksativno, kot to navaja pritožnik, šteje spodbujanje k nasilju oziroma 

sovraštvu. Glede na navedeno zato ni mogoče pritrditi pritožniku, da je zaporna kazen za 

razžalitev v nasprotju z merili iz sodne prakse ESČP. Pri tem je treba poudariti, da 

pritožnik v ustavni pritožbi tudi ne zatrjuje nesorazmernosti odmere zaporne kazni v 

konkretnem primeru. Glede na navedeno pritožniku njegova pravica do svobodnega 

izražanja iz prvega odstavka 39. člena Ustave z izpodbijanim stališčem Višjega in 

Vrhovnega sodišča ni bila kršena. 

 

25. Pritožnik izpodbija izrek zaporne kazni tudi z očitkom, da zaporne kazni ni dopustno 

utemeljiti z neuspešnostjo prisilne izvršitve prisojene odškodnine. Ta očitek je Ustavno 

sodišče presojalo z vidika zahteve iz ustaljene ustavnosodne presoje in prakse ESČP, da 

morajo biti razlogi v zvezi z ukrepi in kaznijo, ki pomeni poseg v pravico iz prvega 

odstavka 39. člena Ustave, upoštevni in zadostni.  

 

26. V zvezi s tem Ustavno sodišče ugotavlja, da je Okrožno sodišče v Ljubljani izčrpno 

obrazložilo svojo odločitev ne le glede izreka in odmere zaporne kazni, ampak je tudi 

prepričljivo odgovorilo na vprašanje, zakaj denarna in pogojna kazen v konkretnem 

primeru ne prideta v poštev. Glede pogojne kazni je bilo Okrožno sodišče v Ljubljani sicer 

vezano na prepoved, da ne sme izreči nove pogojne obsodbe, če je treba storilcu izreči 

kazen več kot dveh let zapora,24 vendar iz obrazložitve sodbe izhaja, da se je za 

nepogojno kazen odločilo predvsem zaradi obsežne predkaznovanosti, ravnanj pritožnika 

po izvršitvi kaznivih dejanj in zaradi okoliščin, v katerih so bila kazniva dejanja izvršena. 

Denarna kazen naj ne bi bila učinkovita pri tem, da bi pritožnika odvrnila od ponavljanja 

kaznivih dejanj, ker naj ne bi bile učinkovite niti že prestane zaporne kazni. To izhaja iz 

pritožnikovega odnosa do sodbe Okrajnega sodišča v Ljubljani v pravdni zadevi, saj je 

izjavil, da tožnika (zasebna tožilca v kazenskem postopku) od njega ne bosta dobila 

ničesar. Izrek nepogojne zaporne kazni pa naj bi bil primerna sankcija tudi zaradi 

pritožnikove predkaznovanosti, zaradi ravnanja pritožnika po izvršitvi kaznivih dejanj 

(nadaljevanje javnega podajanja žaljivih izjav o zasebnih tožilcih) ter zaradi okoliščin, v 

katerih so bila kazniva dejanja izvršena (dolgoletna odsotnost stikov med pritožnikom in 

                                            
24 Glej drugi odstavek 59. člena KZ-1.  
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zasebnima tožilcema in s tem večinoma neizzvana ravnanja). Na podlagi navedenega in 

zaradi teže kaznivega dejanja, ki je bilo izvršeno v daljšem časovnem obdobju ter s 

podajanjem številnih in neresničnih izjav o zasebnih tožilcih, je Okrožno sodišče v 

Ljubljani presodilo, da je zaporna kazen edina primerna in zakonita kazenska sankcija. 

Zatem je obrazložilo še odmero kazni, pri čemer je upoštevalo odmero kazni blizu spodnji 

predpisani meji, obstoj direktnega naklepa, predkaznovanost in nekritičnost do dejanj kot 

obteževalne okoliščine ter štiri otroke, za katere pritožnik plačuje preživnino, in rešitev 

zasvojenosti s prepovedano drogo kot olajševalni okoliščini. Izrečena kazen naj bi bila 

stroga, a naj bi ustrezala teži kaznivega dejanja, pritožnikovi krivdi ter obteževalnim in 

olajševalnim okoliščinam.  

 

27. Višje sodišče v Ljubljani je potrdilo stališče Okrožnega sodišča v Ljubljani; le 

nepogojna kazen naj bi bila primerna, pozitivna napoved naj ne bi bila mogoča, saj naj bi 

bil pritožnikov vrednostni sistem popolnoma porušen. To naj bi izhajalo iz pritožnikove 

predkaznovanosti za prekrške in kazniva dejanja, izvršena v preizkusni dobi, nekritičnosti 

pritožnika do kaznivih dejanj, ki naj bi se kazala tudi v njegovem obnašanju med 

kazenskim postopkom in na spletu po vložitvi zasebnih tožb. Višje sodišče je zavrnilo 

pritožnikov očitek, da je Okrožno sodišče v Ljubljani možnost pozitivne napovedi 

utemeljilo zgolj z nadaljevanjem pisanja po vložitvi zasebnih tožb. Poleg tega naj bi 

zagovornik z navedbo, da bo imel pritožnik tudi med izvrševanjem zaporne kazni dostop 

do komunikacijskih sredstev in s tem možnost za nadaljevanje izvrševanja kaznivih 

dejanj, sam zanikal obstoj pozitivne napovedi. Višje sodišče je v zvezi z izrekom 

nepogojne zaporne kazni potrdilo pomen teže kaznivih dejanj zaradi uporabe spleta za 

izvršitev kaznivih dejanj, zaradi vztrajnega in kontinuiranega izvrševanja kaznivih dejanj, 

neresnične in objektivno žaljive vsebine pisanja, količinske in vsebinske zavržnosti brez 

primere v dosedanji praksi slovenskih sodišč, neizzvanosti pisanja in odsotnosti 

predhodnega stika zasebnih tožilcev in pritožnika. Pri tem je še poudarilo tudi pomen 

generalne prevencije in retribucije zaporne kazni. Glede neprimernosti denarne kazni je 

navedlo, da so bile začasne odredbe v pravdnem postopku brez vpliva, da je pritožnik 

prenesel blog na drugo spletno domeno, denarnih kazni pa naj ne bi plačal in naj jih tudi 

ne bi nameraval plačati. Vendar naj to ne bi bil edini razlog Okrožnega sodišča v 

Ljubljani; to naj bi iz odnosa do sodnih odločb iz pravdnega postopka sklepalo na 

nespoštljiv odnos pritožnika do sodnih postopkov in na tej podlagi naredilo napoved. 

Upoštevalo naj bi še druge okoliščine, zato naj bi bil očitek, da je Okrožno sodišče v 

Ljubljani štelo, da je denarna kazen primerna le takrat, ko bo prostovoljno plačana, 

neutemeljen. Po mnenju Višjega sodišča v Ljubljani naj bi prvostopenjsko sodišče tudi 

ustrezno ovrednotilo težo kaznivih dejanj, okoliščine izvršitve, direktni naklep pritožnika, 

njegovo vztrajnost ter obteževalne in olajševalne okoliščine. Ker naj bi opravilo celovito 

tehtanje med pravico do svobode izražanja in pravico zasebnih tožilcev do časti in 

dobrega imena ter dostojanstva, na podlagi katerega naj bi presodilo, da je prišlo do 
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prekomernega posega v pravice zasebnih tožilcev, naj izrečena kazen ne bi bila 

nesorazmerna. 

 

28. Vrhovno sodišče je, kljub temu da naj na podlagi prvega odstavka 420. člena Zakona 

o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13 in 

87/14 – v nadaljevanju ZKP) ne bi moglo presojati primernosti izrečene sankcije, navedlo, 

da je obrazložitev Okrožnega in Višjega sodišča v Ljubljani razumna, da sta sodišči pri 

odsotnosti možnosti pozitivne napovedi upoštevali predkaznovanost zaradi prekrškov in 

kaznivih dejanj, da prestana zaporna kazen ni bila učinkovita in da je pritožnik še vedno 

pisal o zasebnih tožilcih, tudi po začetku kazenskega postopka. Vrhovno sodišče je 

potrdilo stališče Višjega sodišča v Ljubljani, da sta količinska in vsebinska zavržnost 

spornih zapisov brez primere pri kaznivih dejanjih zoper čast in dobro ime v dosedanji 

praksi slovenskih sodišč, da nepogojna zaporna kazen kot ultima ratio v konkretnem 

primeru ni nesorazmerna kaznivemu dejanju, ko naj denarna kazen ne bi zadostovala za 

varstvo pred ponavljajočim se, vztrajnim blatenjem, ko pritožnik odškodnine noče plačati 

ali pa ga celo plačilo te ne odvrne od ponavljanja kaznivih dejanj, in da zaporna kazen 

edina lahko doseže učinkovito varstvo pravic oškodovancev. Okrožno in Višje sodišče v 

Ljubljani naj ne bi zavrnili možnosti izreka denarne kazni le zato, ker naj je pritožnik ne bi 

prostovoljno plačal; iz sodb naj bi izhajalo, da naj ga že prestana zaporna kazen ne bi 

odvrnila od ponavljanja kaznivih dejanj, zato naj to ne bi bilo mogoče pričakovati niti od 

denarne kazni. Denarna kazen naj ne bi bila učinkovita in naj ne bi mogla zavarovati 

pravic zasebnih tožilcev. Vrhovno sodišče je v zvezi z neprimernostjo denarne kazni še 

poudarilo pritožnikov nekritični odnos do sodb in sklepov pravdnega postopka, ponovno 

pisanje o zasebnih tožilcih ter njegovo izjavo, da ne namerava ničesar plačati. Odločitev 

glede sankcije naj bi bila obrazložena, razumsko logična in vrednostno utemeljena, 

sodišču pa naj tudi ne bi bilo mogoče očitati, da je pri odmeri sankcije prekoračilo zakon. 

Ustrezno in obrazloženo naj bi upoštevalo težo kaznivih dejanj, predkaznovanost, 

nekritičnost do dejanja, dejstvo, da je pritožnik oče štirih otrok, za katere plačuje 

preživnino, in da se je ozdravil zasvojenosti z drogo. Ker naj ne bi šlo več za 

uresničevanje pravice do svobodnega izražanja, naj z nepogojno zaporno kaznijo ne bi 

moglo biti vanjo nenujno in nesorazmerno poseženo. 

 

29. Iz izpodbijanih sodb torej izhaja, da Okrožno sodišče v Ljubljani odločitve za zaporno 

kazen oziroma za odklonitev denarne kazni ni oprlo samo na nezmožnost prisilno izvršiti 

prisojeno odškodnino, kot to zatrjuje pritožnik, ampak tudi na druge razloge, in da je 

izčrpno obrazložilo razloge za izrek zaporne kazni. Višje sodišče v Ljubljani in Vrhovno 

sodišče sta stališče glede izreka zaporne kazni namesto denarne in pogojne kazni 

prepričljivo obrazložili, prav tako sta obrazloženo zavrnili očitek pritožnika, da temelji izbira 

kazenske sankcije izključno na neplačilu denarne kazni v pravdnem postopku. Pritožnik v 

ustavni pritožbi ne izpodbija drugih, konkretnih stališč sodišč glede izbire in odmere kazni. 
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Glede na vsebino pritožnikovega očitka in glede na navedeno iz izpodbijanih sodb 

izhajajo upoštevni in zadostni razlogi za izrek nepogojne kazni. Pritožniku zato z 

izpodbijanim stališčem ni bila kršena pravica do svobodnega izražanja iz prvega odstavka 

39. člena Ustave. Upoštevati je treba tudi to, da je kultura dialoga pomembna prvina 

pravne države.  

 

30. Pritožnik nadalje zatrjuje, da mu z izrečeno zaporno kaznijo zaradi možnosti nadaljnje 

uporabe komunikacijskih sredstev ni mogoče preprečiti žaljivega izražanja o 

oškodovancih in da zakon med okoliščine za odmero kazni ne uvršča napovedi težav pri 

izterljivosti denarne kazni. Glede teh očitkov iz sodbe Vrhovnega sodišča ni razvidno, da 

bi ju pritožnik v zahtevi za varstvo zakonitosti uveljavljal, prav tako ni v sodbi stališča 

Vrhovnega sodišča o tem, pritožnik pa v ustavni pritožbi ne uveljavlja kršitve pravice do 

obrazložene sodne odločbe, ker se Vrhovno sodišče do tega ni opredelilo. Zato Ustavno 

sodišče teh očitkov ni moglo presojati. 

 

Presoja z vidika pravice do nepristranskega sojenja 

 

31. Pritožnik zatrjuje tudi kršitev pravice do nepristranskega sojenja iz prvega odstavka 

23. člena Ustave, ker naj bi pri odločanju Vrhovnega sodišča sodeloval sodnik Marko 

Šorli, čeprav naj bi pritožnik zahteval njegovo izločitev, ker je na svojih blogih pogosto 

pisal o njem. 

 

32. V skladu s prvim odstavkom 23. člena Ustave ima vsakdo pravico, da o njegovih 

pravicah in dolžnostih ter o obtožbah proti njemu brez nepotrebnega odlašanja odloča 

neodvisno, nepristransko in z zakonom ustanovljeno sodišče. V skladu z ustaljeno 

ustavnosodno presojo nepristranskost pomeni, da tisti, ki odloča, ni zainteresiran za izid 

postopka ter je odprt za dokaze in predloge strank. Da bi sodnik lahko odločal 

nepristransko, torej ne sme imeti vnaprej ustvarjenega mnenja o predmetu odločanja, 

odločitev sodišča pa mora biti sprejeta na podlagi dejstev in razlogov, ki so jih stranke 

predstavile v sodnem postopku, ne pa na podlagi informacij zunaj postopka.25 

  

33. Pri presoji, ali je bila posamezniku v postopku zagotovljena pravica do 

nepristranskega sodišča, se je v ustavnosodni presoji ustalilo stališče, da je 

nepristranskost sodišča treba ocenjevati po njenih učinkih.26 Sodnik s stranko ali spornim 

predmetom ne sme biti povezan tako, da bi to lahko povzročilo ali pa vsaj ustvarilo 

                                            
25 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-92/96 z dne 21. 3. 2002 (Uradni list RS, št. 32/02, in OdlUS 

XI, 45), 16. točka obrazložitve. 

26 Odločba Ustavnega sodišča št. Up-185/14, U-I-51/16 z dne 28. 9. 2016 (Uradni list RS, št. 

65/16, in OdlUS XXI, 27), 10. točka obrazložitve. 
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upravičen dvom, da v sporu ne more več odločiti objektivno, nepristransko in izključno z 

upoštevanjem pravnih kriterijev.27 Nepristranskost sodnika je zagotovljena s tem, da pri 

njem niso podane okoliščine, ki bi pri razumnem človeku vzbudile upravičen dvom, da o 

zahtevi ne bo mogel odločati nepristransko28 (t. i. subjektivni vidik nepristranskosti). Iz 

pravice do nepristranskosti sojenja pa izhaja tudi zahteva, naj sodišče pri ravnanju v 

posamezni zadevi ustvarja oziroma ohrani videz nepristranskosti (t. i. objektivni vidik 

nepristranskosti). Nepristranskost sodnikov kot nosilcev sodne oblasti na posameznih 

sodiščih je tako treba ocenjevati tudi po zunanjem izrazu, tj. po tem, kako lahko 

(ne)pristranskost sodnikov razumejo stranke v postopku in kako se ta razume v očeh 

javnosti. Zato ni dovolj, da sodišče v postopku ravna in odloča nepristransko; sodišče 

mora biti sestavljeno tako, da ne obstajajo okoliščine, ki bi vzbujale dvom o videzu 

nepristranskosti sodnikov. Za zagotavljanje objektivnega vidika nepristranskosti sodišča 

je poleg zagotavljanja jamstev v postopku pomembno tudi odstranjevanje okoliščin, ki bi 

pri razumnem človeku vzbudile upravičen dvom o sodnikovi nepristranskosti.29 V zvezi s 

tem je še posebno izpostavljeno zaupanje, ki ga morajo vzbujati odločitve sodišč v 

demokratični družbi v javnosti.30 

                                            
27 Odločbi Ustavnega sodišča št. Up-365/05 z dne 6. 7. 2006 (Uradni list RS, št. 76/06, in OdlUS 

XV, 93), 5. točka obrazložitve, in št. Up-2422/08 z dne 1. 7. 2010 (Uradni list RS, št. 61/10), 8. 

točka obrazložitve. 

28 Odločba Ustavnega sodišča št. Up-346/04 z dne 11. 10. 2006 (Uradni list RS, št. 112/06), 6. 

točka obrazložitve. 

29 Odločba Ustavnega sodišča št. Up-185/14, U-I-51/16, 10. točka obrazložitve. 

30 Odločba Ustavnega sodišča št. Up-217/15 z dne 7. 7. 2016 (Uradni list RS, št. 51/16, in OdlUS 

XXI, 35), 17. točka obrazložitve. Enako pravico zagotavlja tudi prvi odstavek 6. člena EKČP. Tudi 

ESČP nepristranskosti sodišča ne presoja zgolj po t. i. subjektivnem testu (pri katerem gre za 

ugotavljanje dejanskega osebnega prepričanja ali interesa sodnika), temveč poudarja, da je 

kršitev pravice do nepristranskega sodišča iz prvega odstavka 6. člena EKČP podana že, če 

sodišče ne zadosti zahtevam po objektivni nepristranskosti. Pri objektivni nepristranskosti je po 

ustaljeni praksi ESČP treba ugotoviti, ali je sodnik v postopku zagotavljal zadostna jamstva, ki bi 

izključila kakršen koli legitimen dvom glede obstoja osebnega prepričanja ali interesa sodnika, 

oziroma ali poleg osebnega ravnanja sodnika obstajajo kakšne druge preverljive okoliščine, ki bi 

lahko povzročile dvom o nepristranskosti sodnika. V zvezi s tem je upošteven tudi videz 

nepristranskosti. Ni dovolj, da sodišče pravično odloči, ampak mora biti odločitev sodišča tudi 

dojeta kot pravična. Pri tej presoji je stališče pritožnika, ki zatrjuje pristranskost sodnika, 

pomembno, a ne odločilno, saj mora biti dvom o pristranskosti sodnika objektivno utemeljen. Glej 

sodbe ESČP v zadevah Piersack proti Belgiji z dne 1. 10. 1982, 30. točka obrazložitve, Grieves 

proti Združenemu kraljestvu z dne 16. 12. 2003, 69. točka obrazložitve; Castillo Algar proti Španiji 

z dne 28. 10. 1998, 45. točka obrazložitve, Morel proti Franciji z dne 6. 6. 2000, 42. točka 

obrazložitve; Poppe proti Nizozemski z dne 24. 3. 2009, 25. točka obrazložitve; Ferrantelli in 
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34. V predlogu za izločitev vrhovnega sodnika Marka Šorlija z dne 31. 7. 2015 je pritožnik 

zahteval njegovo izločitev na podlagi 6. točke drugega odstavka 39. člena ZKP zaradi 

obstoja odklonitvenega razloga (iudex suspectus), ker naj bi bile podane okoliščine, ki 

vzbujajo dvom o sodnikovi nepristranskosti. Navedel je, da je del presoje v 

obravnavanem primeru vrednostna ocena očitkov, ki naj bi bila nujno subjektivne narave 

in lastna konkretnemu sodniku, zato naj bi moral biti sodnik neodvisen od dejanj, ki jih 

presoja. Dvom o nepristranskosti odločanja sodnika Marka Šorlija naj bi vzbujalo dejstvo, 

da naj bi pritožnik o njem pogosto pisal na svojem blogu in drugih družbenih omrežjih v 

nenaklonjenem tonu, opisi sodnika naj bi bili stilno in vsebinsko zelo podobni tistim, ki naj 

bi jih pritožnik uporabil zoper zasebna tožilca in zaradi katerih naj bi se vodil kazenski 

postopek. Šlo naj bi za pisanja, ista ali bistveno podobna tistim, o katerih naj bi moral 

sodnik odločati v okviru presoje očitkov iz zahteve za varstvo zakonitosti. Po stališču 

pritožnika naj bi torej sodnik moral odločati o žaljivosti zapisov, kakršnih naj bi bil na istem 

blogu in od istega pritožnika deležen tudi sam. Zato naj bi ti zapisi vplivali na njegovo 

razsojo o žaljivosti obdolženčevih dejanj, vzbujal pa naj bi se tudi dvom o nepristranskosti 

njegovega odločanja. 

 

35. Vrhovno sodišče je v sklepu z dne 11. 8. 2015 navedlo, da ni razloga za dvom o 

sodnikovi osebni nepristranskosti. Glede objektivnega vidika nepristranskosti pa je 

navedlo, da so vrhovni sodniki kot nosilci sodne veje oblasti pogosto medijsko 

izpostavljeni in na ta način deležni kritik. Glede na vsebino in pomen dela naj bi bili kritični 

zapisi o posameznih sodnikih pričakovani, zato naj takšni zapisi še ne bi pomenili 

objektivnih okoliščin, ki bi v javnosti vzbujale dvom o sodnikovi nepristranskosti, pritožnik 

pa naj ne bi zahteve za izločitev utemeljeval z nobenimi drugimi dejstvi. Pritožnikove 

objave na družbenih omrežjih naj ne bi vzbujale dvomov, da vrhovni sodnik Marko Šorli 

ne bi odločal objektivno, nepristransko ter izključno z upoštevanjem strokovnih kriterijev. 

 

36. Pritožnik v ustavni pritožbi zatrjuje le kršitev objektivnega vidika nepristranskosti. Ne 

izpodbija stališča Vrhovnega sodišča, da ni razlogov za dvom o sodnikovi 

nepristranskosti in da zato ni dvoma o njegovi subjektivni nepristranskosti. Glede na 

navedeno je moralo Ustavno sodišče presoditi le, ali že zgolj dejstvo, da je na Vrhovnem 

sodišču odločal sodnik, o katerem je pritožnik pred tem pisal na svojem blogu, sicer v 

podobnem slogu kot v primeru inkriminiranih ravnanj, pomeni kršitev pravice do 

nepristranskega sojenja.  

 

37. Pritožnik v ustavni pritožbi v zvezi z očitkom kršitve pravice iz prvega odstavka 23. 

člena Ustave zgolj deloma povzema navedbe iz predloga za izločitev sodnika, ne 

                                                                                                                              

Santangelo proti Italiji z dne 7. 8. 1996, 58. točka obrazložitve, in Wettstein proti Švici z dne 21. 12. 

2000, 44. točka obrazložitve. 
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izpodbija pa konkretnih stališč, ki jih je Vrhovno sodišče glede objektivne nepristranskosti 

zavzelo pri zavrnitvi pritožnikovih navedb iz predloga za izločitev sodnika. Tudi sicer 

stališče Vrhovnega sodišča, da niso podani objektivni razlogi, ki bi kazali na pristranskost 

sodnika Marka Šorlija, ker naj bi bili vrhovni sodniki pogosto medijsko izpostavljeni in s 

tem deležni kritik, kritični zapisi o posameznih sodnikih pa naj bi bili pričakovani, ne 

vzbuja ustavnopravnih pomislekov. Nasprotno stališče, ki ga zagovarja pritožnik, bi 

namreč pomenilo, da bi obdolženci z vnaprejšnjim pisanjem o potencialnih sodnikih ali s 

podobnim ravnanjem v zvezi z njimi in z njihovim izločanjem lahko vplivali na sestavo 

sodišča. Pritožniku z izpodbijanim stališčem Vrhovnega sodišča glede objektivnega vidika 

nepristranskosti tako ni bila kršena niti pravica do nepristranskega sojenja iz prvega 

odstavka 23. člena Ustave.  

 

38. Ustavna pritožba je neutemeljena, zato jo je Ustavno sodišče zavrnilo. 

 

 

C. 

 

39. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi prvega odstavka 59. člena ZUstS v 

sestavi: predsednik dr. Rajko Knez ter sodnici in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Rok 

Čeferin, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik in dr. Katja Šugman Stubbs. Sodnika 

Dr. Dr. Klemen Jaklič (Oxford ZK, Harvard ZDA) in Marko Šorli sta bila izločena pri 

odločanju o zadevi. Ustavno sodišče je odločbo sprejelo s petimi glasovi proti enemu. 

Proti je glasovala sodnica Šugman Stubbs, ki je dala odklonilno ločeno mnenje. Sodniki 

Accetto, Čeferin, Knez in Pavčnik so dali pritrdilna ločena mnenja. 

 

 

 

 

 

 

 

dr. Rajko Knez 

Predsednik 

 

 


