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1. Pričujoča zadeva po moji presoji ni enostavna, moja odločitev, da odločbo podprem, pa 

tudi ne brez zadržkov. Mojo odločitev sta na koncu narekovala dva vidika: okoliščine 

konkretne zadeve ter meje ustavnopravnih zahtev pri presoji Ustavnega sodišča v 

razmerju do vloge zakonodajalca in odločitev rednih sodišč. V tem ločenem mnenju 

najprej pojasnjujem razloge, ki so me vodili k podpori sprejeti odločbi; nato pa se na 

kratko dotikam še očitkov iz ustavne pritožbe o kršitvi pravice do nepristranskega sojenja. 

 

2. Pritožnik je bil zaradi dveh kaznivih dejanj razžalitve in kaznivega dejanja obrekovanja 

obsojen na zaporno kazen (skupaj na enotno kazen šest mesecev zapora). Bistvo 

očitkov, pa tudi jedro presoje Ustavnega sodišča, se je nanašalo na stališče sodišč, da je 

v bilo v tem primeru dopustno oziroma treba izreči (nepogojno) zaporno kazen. Takšno 

stališče namreč ni občutljivo zgolj z vidika posega v pravico do osebne svobode, temveč 

tudi v razmerju do svobode izražanja. Poenostavljeno si lahko ob njem zastavimo 

naslednje vprašanje: ali posegi v čast in dobro ime – denimo tako kot v pričujoči zadevi z 

javno objavljenimi spletnimi zapisi – sploh upravičujejo naložitev zaporne kazni? In, če že, 

v katerih (izjemnih) primerih? 

 

3. To vprašanje je vsekakor pomembno in aktualno. Že pred desetimi leti je Odbor ZN za 

človekove pravice zapisal, da predpisi o obrekovanju in razžalitvi ne smejo zadušiti 

svobode izražanja, da bi se morale države pogodbenice Mednarodnega pakta o 

državljanskih in političnih pravicah izogibati čezmerno kaznovalnim ukrepom in sankcijam, 

da bi morale razmisliti o dekriminalizaciji obrekovanja oziroma razžalitve, kazensko pravo 

pa uporabiti le za najtežje kršitve in nikoli s kaznijo zapora.1 Po drugi strani pa številne 

države obrekovanje oziroma razžalitev še vedno opredeljujejo (tudi) kot kaznivo dejanje: 

študija iz leta 2017 je ugotovila, da je tako v 42 od skupno 57 držav, ki sodelujejo v 

organizaciji OVSE, in da je za obrekovanje oziroma razžalitev v veliki večini teh držav 

                                            
1 Human Rights Committee, General comment No. 34 – Article 19: Freedoms of opinion and 
expression, 102nd session, Ženeva, 11.–29. julij 2011, 47. točka, str. 12. 
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zagrožena tudi zaporna kazen.2 Med razlogi za pozive k dekriminalizaciji so pomembno 

poudarjeni tisti, da lahko orodja kazenskega prava pretirano posežejo v svobodo 

izražanja nasploh in še posebej v svobodo tiska oziroma novinarskega poročanja, s tem 

pa omogočajo zlorabo za zatiranje kritike (oziroma kritikov) nosilcev politične oblasti in 

njihovega delovanja. Ti pozivi so gotovo razumljivi ob upoštevanju dejstva, da naj bi tudi v 

evropskem prostoru uporaba tovrstnih inkriminacij vsaj v nekaterih državah imela 

zaznavne negativne učinke na svobodo tiska3 in da številne evropske države za razžalitev 

ali obrekovanje, uperjeno zoper nosilce oblasti, predvidevajo celo strožjo kazen kot v 

primeru zasebnih posameznikov.4 

 

4. Vendar pa to po drugi strani ne pomeni, da bi bila zaporna kazen v primeru razžalitve 

ali obrekovanja kategorično izključena oziroma vedno ustavnopravno nedopustna. 

Čeprav le izjemoma, v primeru posebej utemeljenih okoliščin, je zaporna kazen za 

tovrstna kazniva dejanja po presoji Evropskega sodišča za človekove pravice (v 

nadaljevanju ESČP) dopustna tudi ob upoštevanju Konvencije o varstvu č lovekovih 

pravic in temeljnih svoboščin (v nadaljevanju EKČP).5 Tu pritrjujem ugotovitvi iz (24. točke 

obrazložitve) odločbe, da ESČP te možnosti ni omejilo zgolj na primere spodbujanja k 

nasilju oziroma sovraštvu. Zato možnost zaporne kazni ni že kategorično nevzdržna z 

vidika EKČP, prav tako pa tudi po moji presoji ne z vidika zahtev Ustave. Povedano 

drugače: Ustava na načelni ravni ne prepoveduje, da zakonodajalec v okviru svoje 

pristojnosti na področju kazenskega materialnega prava pri opredeljevanju kaznivih 

dejanj razžalitev in obrekovanje opredeli kot kaznivi dejanji, za kateri je – ob upoštevanju 

vseh ustreznih meril in okoliščin presoje – mogoče izreči tudi zaporno kazen. 

 

5. Ker je tako, pa ob upoštevanju vseh okoliščin konkretne zadeve tudi po moj i presoji 

rednim sodiščem ni mogoče očitati nerazumnosti oziroma ustavne nedopustnosti presoje, 

ki jih je vodila v sklep, da je bilo v konkretni zadevi pritožniku treba izreči zaporno kazen. 

Pritožnik spornih izjav ni zapisal kot novinar, prizadeta zasebna tožilca pa tudi nista javni 

osebi oziroma nosilca družbenih vlog, kar bi v skladu s prakso ESČP, ki jo tudi Ustavno 

sodišče brez zadržkov sprejema, širilo polje svobode izražanja. Poleg tega in poudarjeno 

pa je že prvostopenjsko sodišče pri odločitvi o zaporni kazni upoštevalo tudi 

predkaznovanost pritožnika, okoliščine izvršitev kaznivih dejanj in ravnanj pritožnika po 

njih. 

 

6. Kot sem uvodoma že zapisal, odločitev zame kljub temu ni bila lahka. Tudi sam 

namreč razumem razloge za pozive k dekriminalizaciji razžalitve in obrekovanja ter bi, če 

bi nastopal v vlogi zakonodajalca, o tej možnosti vsekakor resno razmišljal. Če bi 

zakonodajalec sprejel odločitev, da se tovrstni posegi v čast in dobro ime oziroma 

                                            
2 S. Griffen, Defamation and Insult Laws in the OSCE Region: A Comparative Study, Organization 
for Security and Co-operation in Europe, Representative on Freedom of the Media, marec 2017, 
str. 8. 
3 Prav tam, str. 10–12. 
4 Prav tam, str. 12–18.  
5 Glej 19.–24. točko obrazložitve pričujoče odločbe. 
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dostojanstvo drugih oseb v celoti urejajo z instituti civilnega prava, bi bila taka odločitev 

vsekakor ustavno dopustna in skladna z razvojnimi trendi v svetu. Vendar pa to ne 

pomeni, da je trenutna ureditev protiustavna, ali pa da bi bilo treba 158. in 159. člen 

Kazenskega zakonika (KZ-1) razlagati tolikanj zožujoče, da bi zaporno kazen dopuščali le 

v primeru spodbujanja k nasilju oziroma sovraštvu. Ti dve določbi po moji presoji nista v 

neskladju z Ustavo, posledično pa tudi ne odločitve sodišč, ki so glede na opravljeno 

presojo in zavzeto stališče o izjemnih okoliščinah konkretne zadeve vodile do izreka 

zaporne kazni. Drugačna odločitev Ustavnega sodišča, ne da bi najprej že na načelni 

ravni podvomilo v ustavno dopustnost upoštevnih zakonskih določb, bi namreč po moji 

presoji prestopila meje vloge Ustavnega sodišča pri presoji ustavne dopustnosti odločitev 

rednih sodišč. Iz teh razlogov sem odločbo kljub določenim zadržkom lahko podprl. 

 

7. Končno pa dodajam še kratko pripombo k očitkom iz ustavne pritožbe, da bi pri 

odločanju na Vrhovnem sodišču moral biti izločen sodnik, o katerem naj bi pritožnik, kot je 

že v postopku pred onim sodiščem navedel v svoji zahtevi za izločitev, prav tako zapisal 

več kritičnih zapisov v zelo podobnem slogu tistemu iz zapisov o zasebnih tožilcih, o 

katerih naj bi ta sodnik odločal. Kot izhaja iz sklepa Vrhovnega sodišča, s katerim je bila 

zahteva za izločitev tega sodnika zavrnjena, je sodnik navedel, da pritožnika ne pozna, 

da za njegova pisanja ni vedel in da tudi po seznanitvi z njimi nima nobene podlage, da bi 

si o njem ustvaril mnenje. Vrhovno sodišče je odločilo, da odklonitveni razlog za izločitev 

ni podan, saj je sodnik očitke o pristranskosti zavrnil, ker za pritožnikove zapise sploh ni 

vedel, in ni razlogov za dvom o njegovi nepristranskosti. 

 

8. Pritožnik v ustavni pritožbi zatrjuje kršitev objektivnega videza nepristranskosti. Tudi v 

tem delu se pridružujem odločitvi in razlogovanju iz (37. točke obrazložitve) odločbe, ki pa 

mu dodajam še naslednji vsebinski poudarek. Zatrjevani razlogi za izločitev sodnika so v 

celoti izvirali iz sfere oziroma ravnanja vlagatelja zahteve. Sodnik, kot je pojasnil, zanje 

niti ni vedel. Slednje dejstvo sicer po moji oceni samo po sebi za odločitev o izločitvi ni 

odločilno: če ne prej, bo sodnik namreč ravno z vloženo zahtevo za te zatrjevane razloge 

vedno izvedel, še preden bo odločal o zadevi. Pomembno pa se mi zdi, da morajo biti 

sodišča zadržana (oziroma še posebej previdna) pri presoji zahtev za izločitev, ki so 

pretežno ali v celoti utemeljene z ravnanji samega vlagatelja. Nepristransko sojenje 

namreč ne vključuje le zahteve, da sodnik, pri katerem so podani razlogi za izločitev, pri 

odločanju v določeni zadevi ne sodeluje, ampak tudi zahtevo, da sodnik, ki bi sicer glede 

na položaj oziroma vnaprej določena pravila o dodelitvi v neki zadevi moral odločati, iz 

sojenja brez utemeljenega razloga ne bo izvzet oziroma izključen.6 Stališče, po katerem 

bi za izločitev določenega sodnika (redno) zadoščala že enostranska ravnanja vlagatelja  

 

 

 

 

                                            
6 Prim. odločbo Ustavnega sodišča št. Up-502/14 z dne 15. 6. 2017 (Uradni list RS, št. 64/17, in 
OdlUS XXII, 25), 19. točka obrazložitve. 
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zahteve za njegovo izločitev, bi ogrozilo ta vidik nepristranskega sojenja, zato mu ne 

morem pritrditi. 

 

 

 

 

 

        dr. Matej Accetto 
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