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KULTURA IZRAŽANJA 

 

Kultura izražanja in dialoga je pomembna prvina pravne države.1 V naravi razmerij med 

pravnimi subjekti je, da so pravice in pravne dolžnosti korelativne (vsebinsko soodvisne). 

Korelativnost je tudi v tem, da je nosilec pravice upravičen, da svobodno ravna v pravo 

dovoljenih mejah, a je hkrati dolžan, da teh meja ne prestopi. Subjekt dolžnosti je po drugi 

strani zavezan, da na določen način deluje, vendar je obenem tudi upravičen, da od 

drugih zahteva, naj ga v njegovem ravnanju ne ovirajo.2 

 

V konkretnem primeru je nosilec temeljne obveznosti korelativnost pravic in dolžnosti 

grobo kršil in mu je bila zato izrečena relativno visoka zaporna kazen, ki ni bila pogojno 

odložena. Zaporna kazen je ultima ratio, da se zavaruje kultura izražanja in 

medsebojnega občevanja. K njej se je dovoljeno zateči le tedaj, ko redna sodišča 

ugotovijo, da gre glede na okoliščine primera za v oči bijočo kršitev, ki je tudi 

kazenskopravno varovana. 

 

Kazenske sankcije ne smejo spregledati, da imajo človekovo dostojanstvo tako storilci kot 

žrtve kaznivih dejanj, imajo pa ga tudi pripadniki družbe in države, ki kazni izreka. Pravo 

je tudi pravno-kulturen in vrednotni pojav. Svoboda izražanja ni in ne more biti absolutna, 

                                            
1 Glej 29. točko obrazložitve. 

2 M. Pavčnik, Teorija prava, 6., pregledana in dopolnjena izdaja (s poglavjem A. Novaka), Lexpera, 

GV Založba, Ljubljana 2020, str. 176–177. Glej tudi delo istega avtorja: Razlaga (razumevanje) 

ustave (2003), ponatis v: M. Pavčnik, Argumentacija v pravu, 3., spremenjena in dopolnjena 

izdaja, GV Založba, Ljubljana 2013, str. 400–401. Glej (prim.) tudi M. Cerar, O naravi človekovih 

pravic in dolžnosti, v: M. Pavčnik, A. Polajnar Pavčnik, D. Wedam Lukić (ur.), Temeljne pravice, 

Cankarjeva založba, Ljubljana 1997. Cerar se zavzema za to, da je treba preseči bipolarno 

razumevanje pravic in pravnih dolžnosti (str. 66 in nasl.). 



 

2 

ampak je krhka dobrina, ki jo je treba, volens nolens, tudi kazenskopravno varovati. 

Smoter kazni mora biti tudi to, da medsebojno občevanje – govorim o kaznivih dejanjih 

zoper čast in dobro ime – dviga na višjo raven. 
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