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Good name in man and woman, dear my Lord,  

is the immediate jewel of their souls:  
who steals my purse steals trash,  

but he that filches from me my good name  
robs me of that which not enriches him,  

but makes me poor indeed. 
Shakespeare v Othello act 3, scene 3, 155–161 

 
 

I. 

 

Okrožno sodišče v Ljubljani je ustavnega pritožnika spoznalo za krivega storitve dveh 

kaznivih dejanj razžalitve po prvem in drugem odstavku 158. člena Kazenskega 

zakonika1 in kaznivega dejanja obrekovanja po prvem in drugem odstavku 159. člena KZ-

1.2  

 

Ustavni pritožnik je v obdobju skoraj treh let pisal bloge oziroma jih poobjavljal. V njih je 

oba zasebna tožilca označil za "pedra", "homiča", "gay loverja", "podgano", "gnojno bulo", 

"iztirjenca", "pijanca", "nadlegovalca domačih živali", "goljufa", "starega pokvarjenca", 

"najbolj umazano prodano dušo", "smet", "ostudni izmeček", "prestrašeno podlasico", 

"prestrašenega hlapca", "od tablet zabuhlega starca", "podrepnika", "zoofila", nadalje 

"cucka ima, da mu ližeta smetano s kurca", "buzeranta", "agresivnega toplovodarja", 

                                            
1 Uradni list RS, št. 55/08, 66/08 – popr. in 39/09 – v nadaljevanju KZ-1. Prvi in drugi odstavek 158. 
člena KZ-1 določata: "(1) Kdor koga razžali, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do treh 
mesecev. (2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno s tiskom, po radiu, televiziji ali z drugim 
sredstvom javnega obveščanja ali na spletnih straneh ali na javnem shodu, se storilec kaznuje z 
denarno kaznijo ali zaporom do šestih mesecev." 
2 Prvi in drugi odstavek 159. člena KZ-1 določata: "(1) Kdor o kom trdi ali raznaša kaj 
neresničnega, kar lahko škoduje njegovi časti ali dobremu imenu, čeprav ve, da je to, kar trdi ali 
raznaša, neresnično, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do šestih mesecev. (2) Če je 
dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno s tiskom, po radiu, televiziji ali z drugim sredstvom javnega 
obveščanja ali na spletnih straneh ali na javnem shodu, se storilec kaznuje z denarno kaznijo ali 
zaporom do enega leta." 
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"pederajsa", "pederčino jedno", da "zlorablja pse", da je "dotična vlačuga iz Zaloga", 

"prava Mata Hari", "manj kot drek", da je "marsikomu spraznila jajce", da ima "primat prve 

medijske vlačuge", da je "idiotska neotesana pička", "lahkoživka", "prostitutka", "na smrt 

prestrašen buzi" itd.  

 

Za kaznivo dejanje razžalitve, izvršeno na škodo enega zasebnega tožilca, mu je sodišče 

prve stopnje določilo kazen dva meseca zapora, za kaznivo dejanje razžalitve na škodo 

drugega zasebnega tožilca kazen tri mesece zapora in še za kaznivo dejanje 

obrekovanja na škodo prvega zasebnega tožilca kazen dva meseca zapora. Za tri 

kazniva dejanja, storjena dvema posameznikoma, mu je sodišče izreklo enotno kazen 

šest mesecev zapora (4. točka 53. člena KZ-1). Višje in Vrhovno sodišče sta sodbo 

potrdili.  

 

Ustavni pritožnik je sicer od leta 2010 do leta 2012 napisal številne bloge. Sodba sodišča 

prve stopnje jih enega za drugim navaja na dveh straneh. Ton in uporaba nizkotnih besed 

v teh blogih sta podobna kot v blogih, ki so predmet kazenske presoje ("medijski 

prostitut", "motherfucker", "pisini in vlačuge" itd.). Pritožnik je imel približno 35.000 

sledilcev, po njegovih besedah pa so mediji objavljali linke na njegove bloge. 

 

V ustavni pritožbi je problematizirana (a ne zgolj) kazen zapora, in tudi sam se v ločenem 

mnenju osredotočam nanjo.3 Predlogu in razlogom iz ustavne pritožbe, da se vse sodbe 

razveljavijo in se zadeva vrne v ponovno odločanje, nisem sledil; glasoval sem za 

zavrnitev ustavne pritožbe. 

 

 

II.  

 

Pri tem se zavedam izoblikovanih stališč in sodne prakse ESČP. Odločba številne citira, 

še več jih je bilo preučenih pri njeni pripravi. ESČP pri presoji, ali je kršen 10. člen EKČP 

(svoboda izražanja, ki napolni tudi 39. člen Ustave) presoja nujnost posega v omejevanje 

svobode izražanja presoja po kriterijih prispevka k razpravi v splošnem interesu, položaja 

osebe, na katero se objava nanaša, kaj je predmet objave, kakšna so (če sploh) 

predhodna ravnanja osebe, na katero se objava nanaša (torej, ali so njena ravnanja  

                                            
3 Do drugih vprašanj se ne opredeljujem. Nekatera stališča sodišč mi porajajo vprašanja, vendar 
za odločitev o ustavni in konvencijski skladnosti, po mojem mnenju, niso usodna. Za kakšno drugo 
priložnost ob strani puščam tudi vprašanje, ali se lahko pri takšnih okoliščinah, kot izhajajo iz 
obravnavane zadeve, uporabi t. i. guillotine provision, to je 17. člen EKČP, kar pomeni, da se 10. 
člen EKČP sploh ne bi uporabil in se omejevanje svobode govora sploh ne bi presojalo. Omenjena 
guillotine provision je pridržana samo za najtežje primere, npr. zanikanje holokavsta. Prim. tudi S. 
N. Nashalian, A critique of Perinc¸ EK v. Switzerland: Incorporating an international and historical 
context is the more prudent approach to genocide denial cases, Southwestern journal of 
international law, let. 24 (2018), str. 147–175. Kot izhaja iz pričujočega mnenja, me tudi tehtanje 
po 10. členu EKČP pripelje do enakega rezultata, kot ga je s sodbo oblikovalo Vrhovno sodišče. 
To sicer zapiše v 14. točki obrazložitve sodbe, da ne more več govoriti o uresničevanju pravice do 
svobode izražanja. 
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izzvala odziv), kakšne so metode pridobivanja informacij in njihove resničnosti, vsebine, 

oblike in posledic objave, ter teže naloženih sankcij.4, 5 ESČP torej presoja naravo 

ukrepov in kazni v okviru presoje nujnosti posega v demokratični družbi.6 Določitev kazni 

je po ustaljeni praksi ESČP načeloma v pristojnosti nacionalnih sodišč,7 vendar ESČP 

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

kontekst, sorazmernost posega ter relevantnost in zadostnost razlogov nacionalnih 

sodišč.8 Večina primerov pred ESČP se nanaša na svobodo izražanja medijev, v zvezi s 

katero je ESČP odločilo, da je zaporna kazen, čeprav pogojna, v takih primerih le 

izjemoma 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.9 

 

Stališča teorije ter sodne prakse ESČP in drugih sodišč10 so me vodila tudi pri presoji 

stališč sodb v obravnavani zadevi. Zavzeta stališča v tem mnenju poskušajo napolniti 

izoblikovane kriterije predvsem z odgovorom, kako v primerih, kot je obravnavani, 

postaviti mero sankcijam. Zavedam se, da so lahko tako predmet kritike pravne teorije kot 

tudi sodišč, predvsem ESČP. Zavzemam se namreč, glede na okoliščine primera, za 

presojo, ki bi podala ustrezno (učinkovito) varnost oškodovancem, ki so naslovljenci 

verbalnega delikta. Postavlja se vprašanje, ali ni obravnavani primer vendarle toliko 

poseben, da tudi na ravni kriterijev ESČP omogoča izrek prostostne kazni. Obravnavana 

zadeva je, menim, posebna. V tem pogledu izpostavljam kriterij ESČP, da je treba vsak 

primer obravnavati v okviru njegovih (posebnih) okoliščin. Te so v obravnavanem primeru 

naslednje: 

– Ustavni pritožnik je konstantno, skozi daljše obdobje v svojih številnih blogih uporabljal 

resnično nizkotne izraze, s katerimi je opisoval oškodovanca, ki, menim, nista javni 

                                            
4 ESČP zahteva case by case presojo primera kot celote in oceno, ali je omejevanje svobode 
izražanja sorazmerno zasledovanim 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. Prim. odločbi Ustavnega sodišča št. Up-407/14 z dne 14. 12. 2016 
(Uradni list RS, št. 2/17, in OdlUS XXI, 37) in št. Up-614/15 z dne 21. 5. 2018 (Uradni list RS, št. 
44/18, in OdlUS XXIII, 23), 14. točka obrazložitve. Ustavno sodišče pomen določene izjave presoja 
tudi z vidika povprečnega bralca (glej na primer odločbo št. Up-417/16, 28. točko obrazložitve in 
tudi sodbo ESČP v zadevi Csánics proti Madžarski z dne 20. 1. 2009, 43. točka obrazložitve.). 
5 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.  
6 Guide on Article 10 of 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. 
7 Guide on Article 10 of the European Conventionon Human Rights, str. 45, ter sodba ESČP v 
zadevi Cumpănă in Mazăre proti Romuniji, 115. točka obrazložitve.  
8 Sodba ESČP v zadevi Lingens proti Avstriji z dne 8. 6. 1986, 40. točka obrazložitve. 
9 Sodba ESČP v zadevi Sallusti proti Italiji z dne 7. 3. 2019, 59. točka obrazložitve. Prim. tudi S. N. 
Nashalian, navedeno delo, str. 147–175. 
10 Npr. iz sodbe ESČP v zadevi Tamiz proti Združenemu kraljestvu z dne 19. 9. 2017 izhaja, da so 
angleška sodišča uporabila kriterij, ali vulgarnim besedam javnost namenja kakšno težo (" … mere 
vulgar abuse to which no sensible person would attach much, if any, weight"), nadalje, ali gre za 
dejanski in težak delikt ("real and substantial tort"), itd.   
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osebi (in je stopnja zasebnosti pri njiju višja, kot pri javnih osebah11). Teme, o katerih 

je pisal ustavni pritožnik, niso bile del diskurza, potrebnega v javnem interesu in v 

demokratični družbi.12 

– Ustavni pritožnik je pri tem imel veliko število sledilcev. Višje sodišče je zapisalo: 

"Količinska in vsebinska zavržnost obtoženčevih objavljenih zapisov je brez primere pri 

kaznivih dejanjih zoper čast in dobro ime, ki so jih doslej obravnavala slovenska 

sodišča".13 Njegovim blogom je, kakor izhaja iz sodb sodišč, sledilo 35.000 

posameznikov. Dodatno, drugi mediji so pomagali pri širjenju blogov z objavljanjem 

povezav dostopov do njih. Kot vsaka internetna stran so blogi bili z lahkoto dosegljivi, 

se prenašali, poobjavljali in delili (ne gre pa za medije). 

– Ustavni pritožnik je sodiščem dal jasno vedeti, da ga pri tovrstnem pisanju ne bo 

ustavila nobena denarna kazen14 in da bo svoje početje nadaljeval. Tako tudi direktni 

naklep za žalitve in obrekovanja ni bil potrjen le za nazaj, ampak ga je izražal tudi za 

naprej. Sodišče je ocenilo, da je do svojih ravnanj izrazito nekritičen. Tudi na 

obravnavnih narokih je nadaljeval z žalitvami.15 Ob tem je pomembno dodati, da 

njegovo pisanje ni imelo razloga v sprožilnem elementu pri kateremu od zasebnih 

tožilcev.16 

– Glede kazni je Višje sodišče ocenilo, da ni mogoča pozitivna napoved (prognoza) za 

pogojno obsodbo (ta se zahteva za pogojno obsodbo).17   

                                            
11 Glej o tem tudi M. Šorli, R. Čeferin, Komentar k 158. členu KZ-1, v: D. Korošec et al. (ur.), Veliki 
znanstveni komentar posebnega dela Kazenskega zakonika (KZ-1), 1. knjiga, Uradni list 
Republike Slovenije, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Ljubljana 2018, str. 859; A.  Teršek, 
Svoboda izražanja, Informacijski dokumentacijski center Sveta Evrope pri NUK v Ljubljani, 
Ljubljana 2007, str. 226 in naslednje. 
12 Ali kot v anglosaksonskem pristopu, ali gre za newsworthiness oz. legitimate public concern. 
Prim. Tako D. R. Pember, C. Calvert, Mass Media Law, Mc Graw Hill Edication, 19. izdaja, New 
York 2015, str. 297. 
13 Sodba Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 13079/2021 z dne 30. 10. 2014, str. 9, 13. točka 
obrazložitve. 
14 Prav tam, str. 10, 13. točka obrazložitve. 
15 Prav tam, str. 10, 14. točka obrazložitve. 
16 Prav tam, str. 9, 13. točka obrazložitve. Razloga za takšno pisanje s strani zasebnih tožilcev ni 
bilo. 
17 Sodba Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 13079/2021, str. 11, 14. in 15. točka obrazložitve.  
Za kaznivo dejanje razžalitve je mogoče izreči denarno kazen ali do šest mesecev zapora, za 
kaznivo dejanje obrekovanja pa denarno kazen ali zapor do enega leta. Glede na pravila 
splošnega dela KZ-1 je mogoče za ti kaznivi dejanji izreči pogojno obsodbo (58. člen KZ-1), sodni 
opomin (68. člen KZ-1), izvršiti zaporno kazen z alternativnimi sankcijami (86. člen KZ-1) ali 
odpustiti kazen (167. člen KZ-1). Iz sodbe št. I K 13079/2012 z dne 13. 5. 2013 je razvidno, da je 
Okrožno sodišče upoštevalo kot okoliščino pri izbiri kazenske sankcije (tj. tako pri obrazložitvi, 
zakaj nista mogoča pozitivna napoved in izrek pogojne obsodbe, kot tudi pri obrazložitvi, zakaj 
nepogojna zaporna kazen in ne denarna kazen) in pri odmeri kazni (kot obteževalno okoliščino) 
pritožnikovo predkaznovanost za drugovrstna kazniva dejanja, tj. za premoženjska kazniva 
dejanja, lahko telesno poškodbo in neupravičen promet z mamili. Navedlo je še, da preizkusni dobi 
dveh pogojnih obsodb niti še nista potekli in da pritožnika niti prestane kazni zapora niti pogojni 
obsodbi ne odvrnejo od ponovnih kaznivih dejanj (prav tam, str. 35 in nasl.). Višje sodišče je glede 
odsotnosti pozitivne napovedi izrecno navedlo predkaznovanost za prekrške in kazniva dejanja ter 
da so nekatera kazniva dejanja izvršena v preizkusni dobi, stališča Okrožnega sodišča glede 
zavrnitve denarne kazni, nepogojne zaporne kazni in odmere kazni pa je potrdilo (prav tam, str. 9 
in nasl.). Vrhovno sodišče je glede odsotnosti pozitivne napovedi navedlo, da je treba upoštevati 
predkaznovanost zaradi prekrškov in kaznivih dejanj ter da prestana zaporna kazen ni bila 
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III.  

 

Medijski in medijem sorodni linč prizadene posameznika. Žalitve in obrekovanja 

(defamacija) so lahko različne intenzitete. Posameznik je z linčem lahko močno 

zaznamovan (etiketiran) v skupnosti. Za posameznika je njegov položaj v družbi, dober ali 

slab ugled, del njegove osebnosti.18 Posameznikovo osebno dostojanstvo je prizadeto, 

kadar o njem nekdo razširja neresnice, ga obrekuje in žali, še posebno kadar zato 

oškodovanec ni dal razloga (kadar gre za t. i. primere aus der Luft gegriffen). Lahko gre 

tudi za primere, ko ga takšen linč zaznamuje za vse življenje. 

 

Pravo nudi zaščito, tudi kazensko pravo. Postavlja pa se vprašanje, ali je zaščita 

učinkovita. Učinkovitost je vprašanje različnih elementov pravne varnosti, med drugim 

tudi zagroženih sankcij. Ta se pri verbalnih deliktih, razen v primerih resnih kršitev, na 

primer v primeru sovražnega govora ali spodbujanja k nasilju kot omenjam zgoraj, 

ustavljajo pri denarnih kaznih.19 Tako je postavljena "letvica". Drži, da so tovrstni verbalni 

delikti običajno množični, da jih tudi javnost ne jemlje resno, vendar menim, da je najmanj 

diskutabilno stališče, da takšnim dejanjem ne bi pripisovali pomena zaradi množičnosti, 

posledično neobvladljivosti z vidika pravnih sredstev, zato ker morda niso dojeta kot 

resnična, zato ker niso substančna (znatna) v smislu predpisovanja pomena v splošni 

javnosti itd. Z drugimi besedami, kot da gre za svojevrstni de minimis non curat praetor.  

 

Nujno v demokratični družbi je, da sodišča zaščitijo posameznika, še posebno, kadar je 

njegovo dostojanstvo napadeno na način novodobnih medijev (in njim po vsebini 

sorodnim oblikam), ki omogočajo hitro širjenje novic in kjer, tudi če "pravica do pozabe 

obstaja", ta ni vedno ali/in hitro dosegljiva. Oškodovanci (napadeni) so z vidika hitrega in  

                                                                                                                              
učinkovita, glede zavrnitve denarne kazni pa, da pritožnika že prestana zaporna kazen ni odvrnila 
od ponavljanja kaznivih dejanj ter da ni mogoče pričakovati, da ga bo denarna kazen. Glede 
odmere kazni je navedlo, da je stališče sodišča obrazloženo, razumsko logično in vrednostno 
utemeljeno; da ne more presojati primernosti sankcije; da pa sodišču ni mogoče očitati, da je pri 
odmeri sankcije prekoračilo pravico; ter da je ustrezno in obrazloženo upoštevalo težo kaznivega 
dejanja, predkaznovanost, nekritičnost do dejanja, da je oče štirih otrok, preživnino in 
ozdravljenost zasvojenosti z drogo (prav tam, str. 12 in nasl.). 
18 Ne spuščam se poglobljeno v diskusijo, ki presega pravne okvirje, koliko bi oziroma koliko naj 
ne bi posameznik pripisoval takšni vrednostni oceni. Kaj drugi menijo oziroma kaj družba meni o 
posamezniku, je zanj zelo pomembno. Antropologi menijo, da je to eden osnovnih strahov 
posameznika. To je področje, kjer je ranljiv. Zoper to ranljivost se ne more braniti sam (npr. ne 
more vnaprej reagirati in tako kot npr. z alarmom ali ograjo zavarovati svoje premoženje). 
Strokovnjaki so si v tem različni. Medtem ko eni zagovarjajo, da je to vprašanje t. i. ega 
posameznika, ki bi ga kazalo odmisliti, drugi pripisujejo omenjenemu vprašanju drugačen pomen 
in ga pripisujejo delu človekove oziroma posameznikove osebnosti. Npr. B. Brown, Kljubovanje 
divjini, Učila, Tržič 2019, str. 41, in W. Dyer, The Shift,  1. izdaja, Hay House Inc., London 2010, 
str. 95). Sodna praksa sicer glede na način in ton objav upošteva tudi kriterij povprečnega bralca, 
a kot običajna t. i. družbena norma, menim, ni sporno, da je posamezniku, kot družabnemu in 
družbenemu bitju, pomembno, kako je sprejet v skupnosti in s tem kakšen je njegov občutek 
pripadnosti oziroma izločitve.  
19 Sodba ESČP v zadevi Sallusti proti Italiji z dne 7. 3. 2019, 59. točka obrazložitve. Prim. tudi S. N. 
Nashalian, navedeno delo, str. 147–175. 
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učinkovitega varstva šibki oz. v šibkem položaju. Konstantno se mi postavlja vprašanje 

ustreznosti oblikovanih  kriterijev svobode izražanja (v primeru nejavnih oseb). Med njimi 

je tudi vprašanje, ali bi strožje (prostostne) sankcije res pripomogle k ustrezni kulturi 

dialoga ali pa je za dosego tega cilja treba iskati druge poti. Z drugimi besedami, ali so 

morda tudi prostostne sankcije za verbalne delikte med posamezniki (nejavnimi osebami) 

nujne v demokratični družbi. 

 

Zakaj ta razmišljanja? Menim, da osredotočanje na oškodovanca, na njegovo pravno 

varstvo, zahteva stalno preverjanje napolnjevanja kriterijev v spreminjajočih se družbenih 

razmerah. S slednjimi mislim tudi, a ne zgolj, na razvoj novih tehnologij, ki na področju 

medijev in medijem podobnih oblikam20 omogočajo nove razsežnosti doseganja 

informacij, njihovega posredovanja, deljenja, hranjenja, (neomejene) časovne dostopnosti 

itd. Najprej zato nekaj širših pogledov.  

 

Na trgu in izven njega prevladujejo razburljive novice, ki malo ali pa nič ne stanejo. Interni 

nadzor samih medijev nad podajanjem kvalitetnih informacij ni vedno prisoten oz. ga je 

vedno manj (in manj kot ga je, več vloge prevzema sodstvo21). Socialna omrežja so tipični 

primer. Informacije so lahko dosegljive, t. i. filtri so redki v primerjavi s količino informacij. 

Informacije se tudi z lahkoto delijo, kopirajo, elektronsko shranjujejo. Tako širjenje novic 

kot tudi njihov obstoj oziroma dosegljivost že nekdaj objavljenih novic so dobili, odkar so 

se pričeli oblikovati zgoraj omenjeni standardi oziroma kriteriji, popolnoma nove 

dimenzije. Internet omogoča sekundno lahkotnost iskanja novic. Celo več, tudi če jih ne 

iščemo, se te pogosto ob naši prisotnosti na internetu pojavljajo same (ker so le 

povezane z iskanim ali z vsebino internetne strani, ki jo obiščemo22). Tudi pravica do 

pozabe jih ne odstrani.23 Tako se tudi lažne novice oziroma polresnice ohranijo za 

vedno,24 stalnost in ponavljajočnost pa jih delajo dojemljive ne glede na kvaliteto in 

resničnost vsebin. Nadalje, naslavljanje z informacijami negativnih konotacij je pri 

množicah celo bolj uspešno kot poglobljene, zahtevne, resnične, kvalitetne informacije. 

Ne moremo trditi, da nismo tudi zaradi navedenih okoliščin moderne družbe postali 

družba z vedno več konflikti. Menim, da obstaja dovolj zanesljivih indikatorjev, da nizek  

                                            
20 Primerjalno imajo žalitve na internetu enak status kot v tradicionalnih medijih. Prim. D. R. 
Pember, C. Calvert, navedeno delo, str. 155. Osebno menim, da nove oblike disperzije novic 
prinašajo, kot zagovarjam v tem mnenju, bolj enostavne in celo bolj invazivne metode 
dostopa/vsiljevanja novic oz. sporočil. To je eden od razlogov za premislek o prilagojevanju 
kriterijev presoje posegov v pravico do izražanja novim okoliščinam.  
21 "It is the job of editors and reporters, not the courts, to decide what is and what isn't important." 
(Prav tam, str. 297). 
22 Piškotki pa poskrbijo, da se pojavljajo tiste informacije, ki nas utegnejo zanimati (in s tem 
povečujejo enostranskost informacij, ki nas dosegajo, oziroma zmanjšujejo pluralnost).  
23 R. Knez, Right to be forgotten - indeed a new personal right in digital EU market? 
InterEULawEast, let. 3, št. 1 (2016). 
http://web.efzg.hr/dok/casopisi%20efzg/INTEREULAWEAST//KB.pdf, str. 31–44. 
24 Zanimivo je branje, ki navaja, kako so polresnice pripeljale do vrste pogromov v zgodovini in 
kako dolgo, stoletja dolgo, so se ohranile neresnice. Y. N. Harari, 21 nasvetov za 21. stoletje, 
Mladinska knjiga, Ljubljana 2020, str. 269 in nasl. 

http://web.efzg.hr/dok/casopisi%20efzg/INTEREULAWEAST/KB.pdf
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nivo komunikacije tega pojava ne zmanjšuje, temveč, menim, poglablja. Delitve so tudi 

vse ostrejše.25 Gotovo nismo na poti oblikovanja sozvočne skupnosti (to bi lahko bila 

vizija, ideal, ki bi se mu lahko približali (ne dosegli), vendar, kot omenjeno, nismo na tej 

poti).26 Obdobje odsotnosti integracij, ki ga trenutno živimo, tudi sovpada z vedno večjimi 

razdori v skupnosti na globalni, a tudi na mikro ravni. V slednjem odseva obravnavani 

primer. 

 

Ali gredo ta razmišljanja preko običajnega pravnega razlogovanja pri razlagi 

konvencijskih in ustavnih zgornjih premis? Morda. Vendar pravo ne more "živeti" izven 

družbene realnosti. Pogled prava mora biti tudi več kot le golo "tukaj in zdaj". Poskušam 

umestiti v "življenje prava" tudi stvarnost izražanja žalitev, nestrpnosti in vlogo sodišč. 

Tako znotraj izoblikovanih kriterijev ESČP kot tudi ustavnih testov pri razlagi in trku 

človekovih pravic in temeljnih svoboščin se sprašujem, kako v luči varovanja šibkejšega 

razumeti, ali je nujno v demokratični družbi za verbalne delikte med nejavnimi osebami 

izrekati prostostne kazni in če, kako rigorozne glede trajanja. Je naš čut za pravičnost in 

varstvo šibkejšega ustrezen glede na zgornjo postavljeno mejo ("letvico") prostostnih 

kazni? Osredotočenje je, menim, na žrtvi, na oškodovancu. Njega je treba primarno 

zaščiti. Povzročitelj je subjekt varstva le do mere, ki je nujna v demokratični družbi, pri 

tem pa v iskanju meja izhajam iz premise, da v težnji po čimbolj popolnem pravnem 

sistemu ne bi smeli pristajati na neučinkovito varstvo proti razžalitvam in obrekovanju. 

 

 

IV. 

 

Če se izkaže, kot menim da se v tem primeru, da druge poti, kot je prostostna kazen, 

(sešteta za tri kazniva dejanja proti dvema oškodovancema), ki bi na avtorja, ustavnega 

pritožnika, imela takšen vpliv, da bi prenehal z žalitvami in obrekovanjem, potem, menim, 

da je pogoj za nujnost v demokratični družbi izpolnjen. Tudi sporočilo, ki ga lahko 

povežemo z generalno prevencijo, je, menim, zaradi zgoraj opisanih razlogov, primerno. 

Dolžina zaporne kazni, šest mesecev, je ločeno vprašanje, kajti kratka zaporna kazen – 

recimo nekaj tednov – se gotovo težje primerja s šestmesečno. Vendar pri tem 

poudarjam oziroma naj spomnim, da gre za tri kazniva dejanja storjena dvema 

oškodovancema, da je ustavni pritožnik že pred tem bil kaznovan in da to ni posledica  

                                            
25 Npr. Mark Zuckerberg trdi, da razpada človeška skupnost. Harari pa dodaja, da internetne 
platforme omogočajo manipulacijo (prav tam, str. 114). 
26 Menim, da vpliv svobode izražanja na družbo kot celoto ni zanemarljiv. Nivo kulture jezika 
oziroma dialoga, izražanja, ki ga zaradi pozitivnih lastnosti svobode govora dopuščamo (npr. tudi 
žalitve in provokacije, ko gre za javne osebe), je postal realnost. V tem pogledu je svoboda govora 
obratno sorazmerna z dostojanstvenim izražanjem. Sam to vidim kot ceno svobode govora. Ji ne 
oporekam, a realnost je tudi ta, da posamezniki pogosto ne ločijo med javnimi in drugimi osebami, 
kjer pa ima svoboda izražanje drugačne meje. Prim. sodbo ESČP v zadevi Monica Macovei proti 
Romuniji z dne 28. 7. 2020. V bistvu, tudi če je neka kritika neprimerna, je še vedno dovoljena: "In 
this context, the Court takes the view that the applicant’s allegations and, in particular, the 
expressions used, albeit perhaps inappropriately strong, could be viewed as polemical, involving a 
certain degree of exaggeration." (92. točka obrazložitve). 
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njegove bolezni. Res je, da je zaporna kazen predvidena v zakonu, vendar je sodišče 

določilo kazni blizu spodnjih meja.27 

 

Zgornja razmišljanja so me vodila do te mere, da sem lahko podprl tudi razlogovanja 

rednih sodišč. Zavedam se, da zgornje premise (39. člen Ustave in 10. člen EKČP) v trku 

z varstvom osebnega dostojanstva (34. člen Ustave) in varstvom osebnostih pravic (35. 

člen Ustave) nudijo določeno razlagalno polje pri uporabi testov in kriterijev, tudi glede 

kriterija nujnosti v demokratični družbi. Zavedam se, da smo pri tem sodniki lahko 

različnih mnenj in da so ta nestrinjanja lahko povsem znotraj polja razumnega nesoglasja. 

V svetu, ki se močno razlikuje od obdobja, ko so se pričeli izgrajevati kriteriji varovanja 

svobode izražanja, je, menim, prostor za konstanten razmislek, ali niso znotraj 

omenjenega trka ustavnih pravic situacije, ki zahtevajo premisleke o postavljanju položaja 

oškodovanca bolj v ospredje. Ta ima namreč resnično omejen nabor učinkovitih možnosti 

zaščite svojega položaja. 

 

Trčijo tako vprašanja varstva oškodovanca (tudi pred prihodnjimi posegi), zastraševalni 

učinek proti avtorju, ki ga povzroči prostostna kazen, zastraševalni učinek, ki ga takšna 

kazen povzroči v družbi in ima vpliv na svobodo govora, nivo oziroma občutek 

dovoljenosti uporabe kulture jezika v družbi in vrednote svobode govora oziroma 

izražanja kot takšne. Ne gre torej le za bipolarno tehtanje, ampak gre za več elementov, 

ki jih je težko dati na tehtnico, ki je običajno predvidena samo za tehtanje dveh vrednot. 

Pri tem je treba tudi razlikovati med zaščito svobode govora oziroma svobode izražanja, 

ki je namenjena varstvu in razvoju demokracije, na eni strani in primere, kjer gre le za 

odnos med posamezniki, horizontalni odnos (verbalni delikt), ki se močno razlikuje s tisto 

svoboda govora, ki jo je omogočil oziroma jo omogoča razvoj (participativne) demokracije 

(npr. kritično izražanje do ravnanj oblasti), na drugi. 

 

Omogočati svobodo izražanja nima samo pozitivnih lastnosti in ne pripomore le k razvoju 

pluralizma razmišljanja in demokraciji. Lahko tudi usodno zaznamuje položaj 

posameznika. Ali ta kdaj tega bremena ne zmore (in si celo vzame življenje28), ni 

zanemarljivo. Gotovo pa ne moremo pričakovati, da bi adresat linča moral biti tako 

notranje močan, da bi se pričakovalo, da mora vse stoično prenašati. Glede zapisanega 

se ne ustavim pri neabsolutnosti pravice do svobode govora, kajti pravici do osebnega 

dostojanstva ter varstva zasebnosti in osebnostnih pravic (34. in 35. člen Ustave) jo  

 

 

 

                                            
27 Dvakrat po dva in enkrat tri mesece, skupaj šest mesecev. Sodišče je bližanje k spodnjim 
mejam imelo v vidu. Tako pojasnjuje tudi samo v 43. točki. Nepogojne zaporne kazni pa sodišča 
niso mogla več izreči, ker ni bilo pozitivne napovedi (prognoze) kot tudi to, (na čemur sodba 
Okrožnega sodišča sicer ne temelji), da po KZ-1 ne sme izreči pogojne obsodbe, če je treba izreči 
več kot dve leti zaporne kazni, to pa je bilo preseženo že z v pogojnih obsodbah določenih kaznih). 
Glej sodbo Okrožnega sodišča št. I K 13079/2012, 47. točka obrazložitve. 
28 Za kar še nisem zasledil, da bi kdo kakorkoli odgovarjal ali prevzel odgovornost.  
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omejujeta,29 ampak se osredotočam na kazen. To bi namreč lahko omogočila "zgolj" 

denarna kazen. Ta lahko omogoča prosto pot, da lahko tisti posamezniki, ki to finančno 

zmorejo, brez strahu pred prostostno kaznijo uporabljajo nizkotne in žaljive izraze. 

Kaznovalno pravo tako izgubi učinkovitost, (šibek) posameznik pa trpi kršitev ustavno 

zagotovljenih človekovih pravic. Pri tem pa Ustavno sodišče zastopa stališče, da mora 

država sprejeti primerne ukrepe za varovanje ljudi znotraj svoje jurisdikcije, med drugim 

mora (1) vzpostaviti primeren zakonodajni okvir za namen odvračanja, preprečevanja, 

odkrivanja in pregona kaznivih dejanj ter (2) skrbeti in si prizadevati, da se bo ta 

učinkovitost udejanjala v praksi.30 Vedoč, da ne more priti do zaporne kazni, je to lahko 

spodbuda za žalitve. Chiling effect, ki bi tokrat31 bil potreben, izostane. Zamislimo si, da 

nekdo načrtno žali in opravlja, ne bi to zanj pomenilo finančno težavo (zaradi denarnih 

kazni) ali celo prejema plačilo za žalitve. Podobne primere neučinkovitih denarnih kazni 

poznamo tako iz zgodovine, zakladnice nastanka prava,32 kot iz številnih vsakdanjih 

primerov.33 Če plačilo denarnih kazni ne pomeni težave, potem kaznovalno pravo v 

takšnih primerih ne more biti učinkovito. Zato lahko soglašam tudi z zakonom, ki za 

verbalne delikte predpisuje zaporno kazen.34  

 

Menim, da v trku s svobodo izražanja, ko gre za verbalne delikte med nejavnimi osebami 

in ko pridemo do vprašanja kazni, ne gre človekovega dostojanstva neučinkovito varovati. 

Ne strinjam se zato, da lahko pridemo v situacijo, ko bolj varujemo na primer nek fizični 

napad na posameznika, čustva, ki tvorijo občutek človekovega dostojanstva, pa manj. Po 

eni strani znamo oceniti kaznivost fizičnega napada, prizadejano poškodbo znamo 

pravno oceniti, določiti tudi prostostno sankcijo povzročitelju, tega pa ne bi naredili za 

bolečino občutenj (osebno dostojanstvo). Kot da bi osebno dostojanstvo bila težko 

ocenljiva, celo nepomembna negativna eksternalija, če se izrazim z ekonomskim 

pojmovanjem nečesa, čemur se ne daje pomembnosti. A ravno osebno dostojanstvo je  

 

                                            
29 Glej tudi P. Kleindienst, Komentar k 34. členu Ustave, in P. Farmany, Komentar k 35. členu 
Ustave, v: M. Avbelj (ur.), Komentar Ustave Republike Slovenija, Nova Univerza, Evropska pravna 
fakulteta, Nova Gorica 2019, str. 333–349. 
30 Odločba Ustavnega sodišča št. Up-1082/12, 12. točka obrazložitve. 
31 Za razliko od primerov,  kjer svoboda izražanja omogoča temeljne demokratične procese (npr. 
kritično izražanje do ravnanj oblasti, kot pišem zgoraj). 
32 Npr. Pri injuriji (lat. injuria), kjer gre za žaljiv in protipraven poseg v tujo telesno ali osebno 
celovitost, se navaja tudi primer, ko se je vrednost denarja zmanjšala in so denarne kazni izgubile 
svoj zastraševalni pomen, ter so v pretorskem pravo uvedli strožje sankcije (izgon, izguba 
položaja). Primer neučinkovitosti denarne kazni je bila nezaslišana provokacija, ko je Lucij Veracij 
mimoidoče svobodne someščane za šalo udarjal z roko po ustih, suženj, ki mu je sledil, pa naj bi 
oklofutanim takoj izplačeval po 25 asov predpisane kazni, kar je v tem času pomenilo neznaten 
znesek. Glej več o tem J. Kranjc, Rimsko pravo, 4., pregledana in dopolnjena izdaja, X. Pravna 
obzorja, Ljubljana 2020, str. 758. Več o injuriji in sankcijah glej prav tam, str. 754–761. 
33 Npr. trgovine so kljub prepovedi (bile) odprte v prepovedanem času (npr. nedelja), ker so raje 
plačale globo za prekršek (ker je dobiček iz prodaje to omogočal), smučišča so obratovala in 
vabile smučarje, kljub temu da bi morala biti zaprta (kljub plačilom globe), itd. 
34 Če ne bi bilo tako, potem bi v obravnavani zadevi morali presojati tudi ustavnoskladnost določb, 
na katerih temeljijo izpodbijane sodbe sodišč (158. in 159. člen KZ-1). 
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tisto, ki omogoča posamezniku polno življenje, to kar tudi družba potrebuje za normalno 

delovanje.35  

 

Tako sem odgovoril na vprašanje, ali je takšna kazen nujna v demokratični družbi. V 

izjemnih primerih. In obravnavani je eden takšnih. Strinjam se sicer, da je uspešneje 

obvladovati ljudi z ljubeznijo in z užitkom kot pa s strahom in nasiljem,36 vendar pa smo 

sodniki soočeni tudi s primeri posameznikov, ko verjetno ne gre drugače kot z rigorozno 

kaznijo.37  

 

 

 

 

       dr. Rajko Knez  

             Sodnik 

 

                                            
35 Prim. odločitev v zadevi Elfes nemškega Zveznega Ustavnega sodišča, 1 BvR 253/56, ki je že 
davno (16. 1. 1957) 2. členu Temeljnega zakona omogočila široko zaščito. Med drugim, kot to 
pojasni tudi Vrhovno sodišče v obravnavani sodbi, je tudi Nemčija med državami, ki omogoča 
prostostno kazen zapora za verbalne delikte (str. 11).  
36 Y. N. Harari, navedeno delo, str. 286. 
37 V sodbah sodišč obravnavane zadeve so trditve, da ima (je imel) obsojenec, ustavni pritožnik, 
povsem porušen vrednostni sistem. Sodišča pri tem ne omenjajo, da bi šlo za kakšno bolezen ali 
kakšne bolezenske znake, kar bi, seveda, takoj negiralo vsa gornja razmišljanja glede prostostne 
sankcije. V dejansko stanje se ne morem in ne smem spuščati (kot olajševalno okoliščino pa je 
sodišče pri odmeri kazni upoštevalo, med drugim, da se je obsojeni uspel izviti iz prijema 
zasvojenosti s prepovedano drogo). Glej sodbo Okrožnega sodišča št. I K 13079/2012, 43. točka 
obrazložitve.  


