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PRITRDILNO LOČENO MNENJE SODNIKA DR. ROKA 
ČEFERINA K ODLOČBI ŠT. Up-300/16 Z DNE 17. 6. 2021, 
KI SE MU PRIDRUŽUJE SODNICA DR. ŠPELCA MEŽNAR 

 

 

1. Z odločbo, h kateri dajem to ločeno mnenje (odločba), soglašam. Ustavno 

sodišče je po mojem mnenju prepričljivo obrazložilo, zakaj so navedbe iz ustavne 

pritožbe neutemeljene. Pritožnik ni imel prav niti glede sklicevanja na merila iz 

sodne prakse Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) v zvezi z 

dopustnostjo izrekanja zaporne kazni zaradi zlorabe pravice do svobode izražanja 

niti ni bilo utemeljeno njegovo sklicevanje na domnevno neustrezne obrazložitve 

sodb rednih sodišč. Prav tako soglašam s stališčem večine kolegic in kolegov o 

tem, da v obravnavanem primeru ni bila prekršena pritožnikova pravica do 

poštenega postopka. 

 

2. V tem ločenem mnenju bom na kratko zavzel stališče predvsem glede tistih 

vprašanj, na katera Ustavno sodišče v odločbi ni odgovorilo, ker tega ni bilo 

dolžno storiti, saj pritožnik v ustavni pritožbi teh vprašanj ni odpiral. Menim pa, da 

gre za pomembna vprašanja glede razmerja med svobodo izražanja in pravico do 

osebnega dostojanstva, ki si zaslužijo premislek. 

 

3. Čeprav iz bogate in ustaljene sodne prakse ESČP izhaja, da je svoboda izražanja 

ena najpomembnejših človekovih pravic in temelj demokratične družbe,1 ta ni 

neomejena. Gre za edino pravico iz Konvencije o varstvu človekovih pravic in 

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

                                            
1 ESČP je pravico do svobode izražanja opredelilo za eno od najpomembnejših človekovih pravic v 

znameniti sodbi Handyside proti Združenemu kraljestvu. Na to sodbo se je nato sklicevalo v 

neštetih poznejših sodbah. Nekatere najpomembnejše so naštete v Harris, O'Boyle in Warbrick, 

Law of the European Convention of Human Rights, Oxford University Press, New York 2009, str. 

443–513. 
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EKČP), za katero ta v drugem odstavku 10. člena določa, da jo je treba 

uveljavljati odgovorno.2 

 

4. Brez zadržkov pa lahko ugotovimo, da živimo v času, ki ga zaznamujejo grobe 

zlorabe navedene človekove pravice. Tipičen in aktualen primer tovrstnih zlorab je 

manipuliranje demokratičnih družbenih procesov s širjenjem lažnih novic preko 

družbenih omrežij. Vplivanje na volitve z uporabo algoritmov, ki na družbenih 

omrežjih oblikujejo javno mnenje v skladu z interesi naročnika te "storitve", je 

postalo resna grožnja demokratičnemu družbenemu procesu.3 Take primere 

množičnega zavajanja javnosti s strani političnih in ekonomskih centrov moči, tudi 

s pomočjo za to ustvarjenih algoritmov in robotov, težko štejemo za primer 

svobodne izmenjave informacij in idej, ki je "eden od temeljev demokratične 

družbe in eden od temeljnih pogojev za napredek družbe in za razvoj vsakega 

posameznika", kot je ESČP opredelilo svobodo izražanja v zadevi Handyside 

davnega leta 1976. 

 

5. Moderna tehnologija pa omogoča tudi intenzivne in množične posege v pravico 

do osebnega dostojanstva in pravico do zasebnosti.4 Skorajda neomejena 

izmenjava informacij in idej, ki jo omogočajo svetovni splet in družbena omrežja, v 

precej večji meri ogroža navedeni človekovi pravici, kot pa je to veljalo pred 50 

leti, ko je ESČP v zadevi Handyside opredelilo meje svobode izražanja. Žaljivi 

napadi na čast in dobro ime, objavljeni v tiskanih medijih, so bili včasih dostopni le 

ozkemu krogu bralcev in so hitro utonili v pozabo, ko so se izvodi časopisov 

odvrgli med star papir. V današnjem času pa so ti prispevki za neomejen čas 

dostopni velikemu številu uporabnikov spleta.5 Tudi pravna teorija opozarja, da je 

                                            
2 Zahteva po odgovornem uveljavljanju svobode izražanja in spoštovanju pravice do osebnega 

dostojanstva, ki je pogosto na drugi strani tehtnice, se ni prvič pojavila v modernem evropskem 

pravu. Islamski pravni sistem, temelječ na Koranu, je že od sedmega stoletja poudarjal 

odgovornost tistega, ki uveljavlja svobodo izražanja. Tako mora vsak, ki širi novice, preveriti 

verodostojnost teh novic, da ne bi koga po nepotrebnem prizadel (Slavko Splichal, Kultura 

javnosti, Zbirka Javnost, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana 2005, str. 19). 

3 O zlorabi algoritmov pri omejevanju demokratičnih družbenih procesov glej širše Aleš Završnik in 

Liljana Selinšek (ur.), Pravo in nadzor v dobi velikega podatkovja, Inštitut za kriminologijo pri 

Pravni fakulteti v Ljubljani, Ljubljana 2018. 

4 Glej npr. Odbor strokovnjakov Sveta Evrope za internetne posrednike (MSI-NET), Alghorithms 

and Human Rights, Svet Evrope, Strasbourg 2018, prispevek je dostopen na spletnem naslovu 

https://rm.coe.int/algorithms-and-human-rights-en-rev/16807956b5. 

5 Tipičen primer vpliva tehnoloških sprememb na razmerje med posameznimi človekovimi 

pravicami je pojav spletnih novinarskih arhivov, v katerih so novinarski prispevki, ki lahko posegajo 

v pravico do osebnega dostojanstva drugih oseb, na razpolago vsakomur in za nedoločen čas. To 

seveda pomeni bistveno večjo ogroženost pravice do osebnega dostojanstva in pravice do 

zasebnosti, kot pa je to veljalo v času "klasičnih" medijev. Glej npr. Marko Milosavljević, Melita 

Poler in Rok Čeferin, In the Name of the Right to be Forgotten: New Legal and Policy Issues and 
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v navedenih okoliščinah morda treba ponovno pretehtati razmerje med svobodo 

izražanja na eni strani in pravico do osebnega dostojanstva ter pravico do 

zasebnosti na drugi strani.6 Pravo, ki ne sledi spremenjenim družbenim 

okoliščinam, namreč ne zmore več učinkovito in pravično urejati družbenih 

odnosov. 

 

6. V konkretnem primeru je pritožnik za žalitve oškodovancev uporabil svetovni 

splet. Na svojem javno dostopnem blogu je oškodovanca žalil in poniževal več kot 

eno leto. Šlo je za grob, z ničemer izzvan poseg v osebno dostojanstvo 

oškodovancev. Uporabil je skrajno žaljive, vulgarne in za oškodovanca 

ponižujoče izraze.7 Ker je šlo za žalitve na blogu, ki je bil dostopen vsakemu 

uporabniku spleta za nedoločen čas, je to pomenilo intenziven in časovno 

neomejen poseg v osebnostne pravice oškodovancev. Z žaljenjem je nadaljeval 

kljub pravnomočni obsodilni sodbi v civilnem postopku in kljub začasnim 

odredbam, s katerimi mu je sodišče prepovedalo nadaljnje žaljenje 

oškodovancev. Prisojene odškodnine oškodovancema ni plačal. Na glavni 

obravnavi je izjavil, da jima nikoli ne bo plačal ničesar. 

 

7. Glede na opisano dejansko stanje so redna sodišča morala zavarovati pravico do 

osebnega dostojanstva oškodovancev. Države podpisnice EKČP so se z njeno 

ratifikacijo zavezale k varstvu človekovih pravic in svoboščin, tako s svojim 

negativnim kot pozitivnim ravnanjem. To velja tudi za pravico do osebnega 

dostojanstva oškodovancev. Če slovenske državne oblasti navedene pravice ne 

bi zaščitile niti v civilnem niti v kazenskem postopku, bi s tem prekršile svoje 

pozitivne dolžnosti v zvezi z varstvom navedene človekove pravice. V opisanih 

okoliščinah je bil po mojem mnenju izrek zaporne kazni edino učinkovito sredstvo, 

                                                                                                                              

Practises regarding Unpublishing Requests in Slovenian Online News Media, Digital Journalism, l. 

8, št. 6 (2020), str. 780–796. 

6 Kritike pretogega odzivanja ESČP na tehnološke spremembe glej v Veronika Szeghalmi, 

Difficulties Regarding the Right to Be Forgotten in the Case Law of the Strasbourg Court, Athens 

Journal of Law, l. 4, št. 3 (2018), str. 255–270, dostopno na 

https://www.athensjournals.gr/law/2018-4-3-4-Szeghalmi.pdf. 

7 Čeprav izrazi, ki jih je pritožnik zapisal o oškodovancih, morda ne sodijo v resno razpravo o 

mejah svobode izražanja, si po mojem mnenju zaslužijo omembo že zaradi razumevanja določitve 

sorazmerno stroge sankcije. Pritožnik je oškodovanca med drugim označil z naslednjimi izrazi: 

"peder", "agresivni toplovodar", "podgana", "gnojna bula", "iztirjenec", "pijanec", "najbolj umazana 

prodana duša", "smet", "ostuden izmeček", "vlačuga", "buzerant". Eden od homofobnih prispevkov 

proti oškodovancu je bil naslovljen z naslovom "Pedri raus". Za oškodovanca je napisal, da spolno 

zlorablja svoje pse, čeprav je, kot so ugotovila redna sodišča, vedel, da to ni res. Homofobni 

napadi na ugled enega od oškodovancev so po mojem mnenju celo vsebovali elemente tako 

imenovanega sovražnega govora, ki po merilih iz sodne prakse ESČP pomeni eno od najbolj 

grobih oblik zlorabe pravice do svobode izražanja (glej npr. sodbo ESČP Vejdeland proti Švedski). 
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s katerim so redna sodišča poskusila zavarovati pravico do osebnega 

dostojanstva oškodovancev. Zakaj nobena druga, milejša sankcija, v tem primeru 

ni prišla v poštev, pa so redna sodišča prepričljivo in izčrpno obrazložila. 

 

8. Brez dvoma je šestmesečna zaporna kazen zaradi zlorabe pravice do svobode 

izražanja stroga sankcija. Kot je obrazloženo v odločbi, h kateri dajem to ločeno 

mnenje, je v skladu s standardi iz sodne prakse ESČP izrek nepogojne zaporne 

kazni zaradi zlorabe svobode izražanja dopusten le v izjemnih primerih. Vendar 

pa po mojem mnenju glede na okoliščine primera kot celote, ki so jih redna 

sodišča izčrpno ugotovila in obrazložila, obravnavani primer spada med tiste 

izjemne primere, v katerih izrek zaporne kazni ne pomeni prestrogega in 

nesorazmernega posega v pravico do svobode izražanja. Pri tem je treba tudi 

upoštevati, da je bil pritožnik obsojen za dve kaznivi dejanji razžalitve in eno 

kaznivo dejanje obrekovanja, pri čemer mu sodišče za nobeno od teh kaznivih 

dejanj ni določilo kazni, ki bi bila vsaj blizu najvišji s Kazenskim zakonikom 

določeni kazenski sankciji. Enotna šestmesečna zaporna kazen je bila izrečena v 

skladu s pravili o steku za tri kazniva dejanja. 

 

9. Pred rednimi sodišči pa se je odprlo še eno vprašanje, ki se mi zdi pomembno, 

Ustavno sodišče pa nanj ni odgovorilo, ker ga pritožnik v ustavni pritožbi ni 

odpiral. Vrhovno sodišče je v sodbi navedlo, da pri pritožnikovih izjavah morda 

sploh ni mogoče govoriti o uresničevanju svobode izražanja, ampak o zlorabi 

človekove sposobnosti govora.8 To razlogovanje Vrhovnega sodišča bi lahko 

smiselno pomenilo, da pritožnikove izjave sploh niso varovane v okviru pravice do 

svobode izražanja iz 39. člena Ustave in 10. člena EKČP. Posledično bi lahko 

sklepali, da po mnenju Vrhovnega sodišča v tovrstnih zadevah tudi ni potrebno 

opraviti testa sorazmernosti glede posega v pravico do svobode izražanja. Gre za 

nov pristop k presoji dopustnosti posegov v svobodo izražanja, ki odstopa od 

dosedanje slovenske sodne prakse in ki si po mojem mnenju zasluži kritičen 

premislek. 

 

10. ESČP je v zadevah tako imenovanega sovražnega govora, torej spodbujanja k 

nasilju, sovraštvu ali nestrpnosti proti določeni skupini ljudi, odstopilo od ustaljene 

presoje dopustnosti posegov v pravico do svobode izražanja. Po ustaljeni presoji 

je ESČP, ko je preizkušalo, ali so državne oblasti prekomerno posegle v pravico 

do svobode izražanja, opravilo tridelni test iz drugega odstavka 10. člena EKČP. 

V tem okviru je preizkusilo, ali je bil poseg določen z zakonom, ali je zasledoval 

enega od taksativno naštetih legitimnih ciljev in ali je bil nujen v demokratični 

družbi. Glede pogoja "nujnosti posega v demokratični družbi" pa je ESČP 

vzpostavilo še dodatne podteste.9 

 

                                            
8 Točka 14 sodbe Vrhovnega sodišča I Ips 13079/2012 z dne 17. 9. 2015. 

9 Glej npr. sodbo ESČP Lombardo proti Malti. 
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11. V zadevah tako imenovanega sovražnega govora pa ESČP običajno uporabi 

določbo 17. člena EKČP, ki prepoveduje zlorabo konvencijskih pravic. Na podlagi 

te določbe se šteje, da določene izjave, ki kršijo same temelje, na katerih je 

zgrajena EKČP, ne sodijo v okvir varstva pravice do svobode izražanja.10 

Rasistične, ksenofobne, sovražne izjave namreč po mnenju ESČP pomenijo tako 

grobo zlorabo pravice do svobode izražanja, da ne uživajo varstva v okviru 10. 

člena EKČP.11 V teh primerih ESČP ne izvaja testa iz drugega odstavka 10. člena 

EKČP, ampak šteje, da pritožbe zaradi posega v pravico do svobode izražanja 

niso dopustne. 

 

12. V prejšnji točki opisana metodologija pa v pravni teoriji vzbuja pomisleke. ESČP 

namreč v svoji sodni praksi ni vzpostavilo jasnih meril, na podlagi katerih bi bilo 

mogoče opredeliti, kateri primeri zlorabe svobode izražanja pomenijo tako grobo 

zlorabo svobode izražanja, da so sporne izjave izvzete iz varstva svobode 

izražanja.12 Pravna teorija tudi opozarja na možnost zlorabe 17. člena EKČP za 

izključitev določenih izjav iz varstva 10. člena EKČP. Glede na velik pomen 

svobode izražanja za svobodno in demokratično družbo bi bilo tvegano prepustiti 

državnim oblastem, da se po ne dovolj jasnih merilih odločajo, kdaj bodo 

določene izjave izvzele iz varstva v okviru 10. člena EKČP. Bolj prepričljiv pristop 

se tako zdi, da se dopustnost omejevanja vsake, še tako provokativne in žaljive 

izjave, presoja po merilih iz drugega odstavka 10. člena EKČP.13 

 

13. Vsi navedeni pomisleki glede uvedbe metodologije, ki temelji na zlorabi pravice 

do svobode izražanja, veljajo tudi za slovenski pravni prostor. 

 

14. Če bi tudi v slovenski sodni praksi sodišča določene izjave začela preprosto 

izključevati iz okvira varstva pravice, bi bilo najprej treba opredeliti kriterije za 

razločevanje med izjavami, ki sodijo v okvir varstva 39. člena Ustave, in izjav, ki v 

ta okvir ne sodijo. Jasna merila za navedeno razločevanje pa je že po naravi 

stvari težko opredeliti. Nejasnost in nedoločljivost navedenih meril bi gotovo 

negativno prispevali k pravni varnosti na področju varstva človekovih pravic. Ker 

zaseda svoboda izražanja visoko mesto na hierarhični lestvici človekovih pravic, 

bi bila nedorečenost meril, na podlagi katerih se določene izjave uvrstijo v okvir 

varstva svobode izražanja, druge pa ne, še posebej nevarna. 

 

                                            
10 Glej npr. sodbi ESČP Garaudy proti Franciji in Ivanov proti Rusiji. 

11 Ethan Shattock, Should the ECtHR Invoke Article 17 for Disinformation Cases?, 26. 3. 2021. 

Članek je dostopen na spletnem naslovu https://www.ejiltalk.org/should-the-ecthr-invoke-article-

17-for-disinformation-cases/. 

12 Prav tam. Avtor primerja nekonsistentno odločanje v zadevah glede zanikanja holokavsta in 

zanikanja genocida nad Armenci (sodba ESČP Perincek proti Švici). 

13 Harris, O'Boyle in Warbrick, nav. delo, str. 450. 
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15. Glede na navedeno imam resne pomisleke glede uvedbe nove metodologije v 

sodno prakso slovenskih rednih sodišč v zvezi s presojo dopustnosti omejevanja 

svobode izražanja. Navedeno človekovo pravico kot "temelj in nepogrešljiv pogoj 

skoraj vsake druge oblike svobode"14 je dopustno omejevati le izjemoma, ko je to 

nujno za zaščito drugih človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Zato menim, da 

je pri vsakem tovrstnem posegu treba opraviti strogi test sorazmernosti. 

Izključevanje posameznih izjav iz varstva 10. člena EKČP oziroma 39. člena 

Ustave dopušča možnost zlorab in lahko posledično ogrozi demokratični družbeni 

proces. 

 

16. Po mojem mnenju bi bilo zato pri preverjanju dopustnosti poseganja v svobodo 

izražanja smiselno ostati pri ustaljeni praksi z uporabo strogega testa 

sorazmernosti. Kot je zgoraj navedeno, to vprašanje sicer za obravnavani primer 

ni pomembno, ob spremembi metodologije Vrhovnega sodišča v tej zadevi pa 

velja vseeno opozoriti na negativne posledice, ki bi jih morebitna ustalitev tega 

pristopa v sodni praksi lahko prinesla. 

 

 

 

 

dr. Rok Čeferin, l.r. 

    Sodnik 

 

 

 

dr. Špelca Mežnar, l.r. 

Sodnica 

                                            
14 Odločba Ustavnega sodišča U-I-141/97. 


