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Vrhorrno sodi3de Republike Slovenije je v senatu, ki so ga sestavljali whovni sodnici
in sodniki Branko Masle5a kot predsednik ter Barbara Zobec, mag. Kristina Oibolt,
Mitja Kozamernik in dr. Primoi Gorkid kot dlani,

ob sodelovanju vi5jega pravosodnega svetovalca mag. Mateja Smigoca kot
zapisnikarja,

v kazenski zadevi zoper obsojenega: vlrJElvr KovAere, ,i zaradi kaanivega
dejanja po prvem odstavku r58. ilena v ztrezi z drugim odstavkom 16g.
ilena Kazenskega zakonika, 

;

o zahtevi za varstvo zakonitosti, ki jo je vloZil obsojendev zagovornik Robert
Pungerl, odvetnik v Mariboru, zoper sodbo viljega sodi5da v Ljubljani vII Kp
2476/zo18 z dne L 4.2o2o,v nrezi s sodbo Okrajnega sodiSda v Ljubljani VI K
2476/zot8 z dne Lo.4.2olg,

na seji 3o. decembra 2o2t
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RAZSODILO:

I. Zahtei za varstvo zakonitosti se ugodi tako, da se obsojenemu Viljemu Kovadidu
za kaznivo dejanje po prvem odstavku r58. dlena v zvezi z drugim odstavkom
168. dlena Kazenskega zakonika

izreie

sodni opomin.

tr. Vpreostalem se zahteva zawne.

OBRAZLOZITNV:

A.

[t'-;s.i111 sodlsce v Liub]iani ie s sodbo yr K z476lzorg-4o dne ro. 4. 2otg'-. '=:.:" i-:l'e:. K-r,'ssic. spoznalo za krivega kaznir.ega dejanja razZalitve po
lr:r-. -i-:'. - -:: ---::- :-,'::t z ::'::int c,dsiavkon-i 168. dlena KazenSkega

-:j -:--:: " r-:r:,rc-.a:-u KZ-r; in mu izrekio denarno kazen v skupni r-isini
:-:oo.go ELR. odloiilo je tudi, da se bo denarna kazen, de je ne bo mogode
prisilno izterjati, inrsila z zaporom, in da je obsojenec doiZan pladati stro5ke
kazenskega postopka. viSje sodi5de v Ljubljani je s sodbo vII Kp 2476/zotg dne
7. 4.2o2o zavrnilo obsojendevo pritoZbo in potrdilo sodbo sodi5da prve stopnje.

Zopet pravnomodno sodbo je obsojendev zagovornik vloZil zahtevo za varstvo
zakonitosti. v njej zatrjuje kr5itev dolodb kazenskega postopka (2. in 3. todka
prvega odstavka 4zo. ilena zakona o kazenskem postopku; v nadaljevanju ZKp),
kr5itev kazenskega zakona (r. todka prvega odstavka 4zo. dlena ZKP), kr$itev zz.,
29., 2s,in 89. dlena Ustave ter 6. in ro. dlena Konvencije o varsh,u dlovekovih
pravic in temeljnih svobo5din (v nadaljevanju EKdp). predlaga, naj vrhovno
sodi5de izpodbijano sodbo spremeni tako, da obsojenca oprosti obtoZbe,
podrejeno pa, naj sodbo razveljavi in vrne v ponovno sojenje pred drugim
sodnikom.

Na vloZeno zahtevo je odgovorila whovna drZavna toZilka Mirjam Kline.
Prediaga, naj Vrhovno sodi5de zahtevo zavrne. Pri tem izhaja iz stali$da, da je
podana kolizija med svobodo govora (39. dlen ustave) in pravico do varstva
osebnega dostojanstva (34. dien Ustave ) in varstva osebnostnih pravic (gS. dlen
Ustave), med katere sodi tudi pravica do varstva dasti in dobrega imena. Z vidika
prispevka obsojendeve izjave k javni razpravi o vpra5anjih javnega pomena
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obrnil k o5kodovanki, jo pogledal in jezno izrekel besedo "prasica," pri tem pa je s

prstom kazal Proti njej in ji Lugal;

(vi) da je poleg o5kod.ovanke te besede sli5ala le 5e prida B' Zgainat' prida A'

eater Pa Ze ne ved; in

(vii) da je bil obsojenec osebno prepridan v ned'olznost dr' Milka Novida' da je kot

del sploSne jawosti sojenje intenzivno spremljal (ter k temu spodbujal tudi

druge) in da se je akti,rno udeleZeval javne razprave o postopku zoper dr. Milka

Novida.

O vsebini zahteve

T.JedrozahtevepredstavljastaliSde,dajesprar,rromodnosodbokr5enasvoboda
govora,kijozagotavljata39.dtenUstaveinro.dlenEKCP.TostaliSdevloZnik
opira:

(i)narazlagoiztaza,,prasica',,pridemerdrpaizSlovarjaslovenskegaknjiZnega
jezika in literarnih del, konkretneje politidne satire "Zivalska farma" Georgea

Orwella;

(ii)nakontekstiaedenihbesed,pridemerizpostlvljaobsojendeveaktivnosti
(protesti pred sodiiiem, pisanje.pi"tnegu dnevnika) v jami razpravi o postopku

r,,perdr.MitkaNoviiatu.t ra"f"izahte'e)inoZjikontek$dogodka(razglasitev

sodbe);

(iii)nararmanjeoSkodovanke,kinajbiobsojencaovadilaznamenom
ma5devanja in zastra5evanja (5' razdelek zahteve);

(rv)napresojoVrhormegasodiBdaRepublikeSlovenije,Ustavnegasodisda
Republike Slovenije, Evropskega sodisda za dlovekove praviie in vrhovnega

sodi5da ZDA, ki jo ob'"Z"o na'aja in povzemav z' razdelku zahteve;

(v) in na stalisda pri wednotenju konteksta izredene besede' ki so po mnenju

vloZnika napadna: da naj bi obsojen ecziziavomotil kazeqski postopek (ki ga po

mnenjuvloZnikamedodhaju,i**izdvoranenimogodemotiti,nitinemore
motenja pomeniti ena Sama beseda); da je mogode motenje na glavni obrarmavi

kazenskosankcionirati(pridemerpo*,,.,1ovrozf.r<amedmotenjlloostorka
in kazensko sankcijo ne more biti'po'"eza'"e, zlasti ker so za motenje postopka

predvidene druge sankcije); da kritika sodisda na glarmi obrarmavi ni dovoljena

(vvsakemprimerupapomnenjuvloinikanemorepomenitikaznivegadejanja);
da je imel obsojenec namen ,u,,id",u,,3u oskodovanke (pri demer je, tako vloZnik,

imellenamenocenjevati,,s",.odelo,pomerilih,kiizhajajoizZeomenjene
politidne satire 

.Zivalska farma" - o demer naj se sodiSde ne bi opredelilo' ob tem

pasesklicujefudinaizpovedboo5kodovanke);indajesodi5deprestrogo
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・一一
odmerilo denarno kazen in kot obteZevalno okoli5dino Stelo kasnej5o ponovitev
tzjavev javnosti.

S temi navedbami vloZnik ne izpodbija ugotovitve v pravnomodni sodbi, da
njegova izjava pomeni negatimo wednostno sodbo. Za v\oi,nika je sporna
ugotovitev v prarmomodni sodbi, da tak5na izjava ne predstavlja kritike
o5kodovankinega rarrnanja, ampak da meri le na osebnost oSkodovanke in je
torej namenjena le Zaljenju in zani6evanju o5kodovanke.

Te navedbe najprej pomenijo zatrjevanje kr5iwe kazenskega zakona iz r. todke
g7z. (lenaZKJ.Yloinik namred smiselno zatrjuje okoliSdine iz tretjega odstavka
r58. dlena l%-r, po katerem se na kaznuje, kdor se o drugi osebi ialjivo izrazi v
resni kritiki, pri izpolnjevanju politidne ali druge drulbene dejarrnosti, obrambi
kak5ne pravice ali varstvu upravidenih koristi, de se iz nadina izraianja ali iz
drugih okoli5din vidi, da tega ni storil z namenom zanidevanja.

Navedbe, s katerimi vloZnik graja odlodbo o kazenski sankciji, je Vrhovno sodi5de
- iz razlogov, ki so pojasnjeni v nadaljevanju - presojalo kot krSitev kazenskega

zakona iz 5. todke g7z.(lenaZl(o.

8. Poleg oditka krSitve svobode govora vloinik smiselno zatrjuje tudi sledede kr5iwe
doloib kazenskega lrcstopka:

(i) kr5itev w rr. toike prv(Ea odstavka 37r. ilena ZFJJker naj sodi5ie ne bi
'predstavilo izvedenih dokazov, saj povzema le izpovedbo obdolienca, niti v
enem stavku pa ne izpovedb o5kodovanke ... ali prid" (prvi odstavek 4. razdelka
zahteve);

(ii) kr5itev dolodb kazenskega postopka iz 3. todke prvega odstavka 4zo. dlena
ZKP v pritoibenem postopku, ki jih je treba presojati z merili 23. dlena Ustave in
prvega odstavka 6. dlena EKCP; vloZnik zatrjuje, da je o pritoZbi zoper
prvostopenjsko sodbo odlodala vi5ja sodnica, ki je odlodala o pritoZbi zoper
prvostopenjsko obsodilno sodbo, ki jo je dr. Milku Novidu izreHa oSkodovanka,

in o pritoZbi zoper kasnejSo oprostilno sodbo, ki je bila izredena dr. Milku
Novidu. VloZnik navaja, da je postopek zoper obsojenca "le stranska veja"
postopka zoper dr. Milka Novida, "v katerem" je obsojenec o5kodovanko "oznadil
za prasico" in da bi viSjo sodnico, de bi bil seznanjen, da bo odlodala o pritoZbi v
obravnavani zadevi, izlodil, vendar tega ni mogel, "glavne obrarmave" pa ni bilo. S
tem vloZnik zatrjuje okoli5dine, ki ubujajo dvom o nepristranskosti viSje sodnice
(6. todka prvega odstavka 39. dlena ZW);

(iii) kr5itev dolodb kazenskega postopka iz 5. todke prvega odstavka 37r. dlena

ZKP: vloLnik je v besedilu zahteve posredoval obsojendevo izjavo, v kateri navaja,
da naj ga oSkodovanka preganja kot zasebna toinica in ne s pomodjo drZavnega

toZilca. Te navedbe je treba presojati kot o6itek kr5itve predpisov o tem, ali je
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podana obtoiba upravidenega toZilca, v njihovem okviru pa bo Vrhorrno sodisde
presodilo tudi oditke o ma5devalnem oziroma zastrasevalnem motivu
o5kodovankinega predloga za pregon; in

(iv) krSitev prepovedi spremembe sodbe v Skodo obdolZenca (ro. todka prvega
odstavka 37r. dlena zKp v nrezi z 3g5. dlena zr<p), ker naj bi vi5je sodisde z
odlodbo o stro5kih postopka dejansko v obsojendevo Skodo poseglo v odlodbo o
denarni kazni.

Izhodi5ia in obseg presoje

g. v obrarrnavani zadevi obsodilna sodba pomeni poseg v svobodo govora, ki jo
varujeta 39. dlen Ustave in ro. dlen EKdP. Ustaljen pristop k zagotavljanju
sodnega varstva pri presoji, ari je tak poseg skladen z ustarmimi in
konvencijskimi merili, je celovita presoja vseh okolisdin primera (v presoji
Ewopskega sodiBda za dlovekove praviee, na primer Nikula proti Finski, Bt.
3r6fl/96 z dne 21. g.2oo444. todka obrazloZitve; med drugimi tudi Skalka proti
Poljski, it. 49425/98 z dne 27. s.2oo3, 35. todka obrazioZiwe). Sele tako je
zagotovljena celovita presoja z vidika nadela sorazmernosti in celovita presoja
upoitewosti in zadostnosti razlogov za poseg (odlodba Ustarmega sodi5da
Republike Slovenije Up-3oo/r6 z dne 17. 6. zozt, 14. todka obrazloiitve). Meril,
ki se pri tem upo5tevajo, na tem mestu ni treba ponavljati. V presoji Ustavnega
sodisia Republike Slovenije so ta merila pouzeta v odloibah tJ;rrrzg/rz z dne 1..4.
s- 2ors (8. - rz. toika obrazlozitve) , rJp- 417/l,6-z9 z a"" r{i. B. 2021 (r5. _ zo.
toika obrazlofiwe) ter up-3o o/16 z dne 17. 6. zozt(rz. - 15. todka obrazlozitve)
in jih Vrhovno sodi5de v celoti sprejema.

ro' Med ta merila sodi tudi izbira in odmera kazenske sankcije. Cetudi se v
ustavnosodni presoji in v presoji Evropskega sodiSda za dlovekorre pravice izbira
in odmera kazenske sankcije izpostavlja preteZno v primeru izrekarija prostostne
kazni (kazni zapora), pomeni presoja odlodbe o kazenski sankciji nJodljiv del
presoje sorazmernosti kazenskopravnega posega v svobodo govora. splosno
izhodisde za presojo ustreznosti sankcije (v kontekstu presoje sorazmernosti
posega) je zahteva, da je izbrana najmilejsa sankcija, s katero je se mogode
uresniditi legitimni cilj posega v svobodo govora (prim. sodbo Ewopskega
sodisda za dlovekove pravice Axel Springer SE in RTL Television GmbH proti
Nemdiji, 5t. 5r4o5/rz z dne 2L.g.zot7, 56. todka obrazrozitve; grej tudi lodeno
mnenje dr. Katje Sugman Stubbs k odlodbi Ustavnega sodidda Republike
Slovenije Up-3oo/r6 z dne ry.6. zozt).

11' Besedilo ZKP med dovoljene razloge za vloZitev zahteve za varstvo zakonitosti
uwSda krsitue kazenskega zakona (r. todka prvega odstavka 4zo. dlena zKp), ki
vHjuduje tudi r'pra5anje, ali je bila z odlodbo o kazni, pogojni obsodbi ali sodnem
opominu oziroma z odlodbo o varnostnem ukrepu ali o odvzemu premoZenjske
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koristi prekoradena pravica, ki jo ima sodi5de po zakonu (S. todka g7z. dlena

zKP).

To pomeni, da besedilo ZKP zagovorniku in obsojencu ne dopu5da vloZifte

zahteve za varstvo zakonitosti izrazlogov, dolodenih v 374. dlenu ZKP,ti. glede

odlodbe o kazni, pogojni obsodbi in sodnem opominu, (e z rrjo sicer ni bila

prekoradena zakonska pravica (S. todka 372. dlena), vendar sodi5de ni pravilno

odmerilo kazni ali pa je nepravilno uporabilo dolodbe o omiliM kazni, o

odpustitvi kazni, o pogojni obsodbi ali o sodnem opominu oziroma teh dolodb ni

uporabilo, deprav so bili za to podani zakonski pogoji.

Izhajajod iz golega jezikovnega pomena besedila Zl(P to pomeni, da Vrhormo

sodi5de - tudi pri presoji kazenskopravnih posegov v svobodo Sovora - ne bi

imelo pooblastil presoditi vseh okoli5din primera ter upo5termosti in zadostnosti

razlogov, ki so vodila sodiSda pri izbiri in odmeri kazenske sankcije, kadar izdajo

obsodilno sodbo ali sklep o sodnem opominu in s tem poseZejo vsvobodo govora.

14. Tak5na razlaga besedila ZKP ni sprejemljiva. Vrhormo sodiSde mora - tako kot

druga redna sodi5da - zagotavljati enak obseg sodnega varstva dlovekovih pravic,

kot ga je mogode zahtevati pred Ustavnim sodiSdem Republike Slovenije in

Ewopskim sodi5dem za dlovekove pravice. ZaIo pri ru4lagi besedila ZKP ni

mogoie izhajati rz r58. dlena Ustave, ki sicer narekuje utesnjujodo razlago dolodb

o irednih pratrrih srrdstvih, tj. da je po.seganje v praura razmerja, urejena s

pravnomoino odlodbo drZavnega organa, mogode odpraviti, razveljaviti ali

spremeniti le v primerih in po postopku, dolodenih z zaltonom. Nasprotno, zaradi

zagotavljanja eelovitega dostopa do sodnega varstva svobode govora pred

Vrhormim sodiSdem je treba relevantne dolodbe ZW razlagati 5ir5e, sHadno z

namenom zagotoviti udinkovito sodno varstvo dlovekovih pravic (6etrti odstavek

15. dlena Ustave).

15. V okoliSdinah, kakr5ne so v obrarmavanem primeru, zato Vrhormo sodi5de

sprejema razlago, po kateri je treba dolodilo 5. todke 372. dlena ZKP ruzlagati

tako, da je treba pri presoji, ali je z odlodbo o kazbnski sankciji sodi5de

"prekoradilo pravico, ki jo ima po zakonu", upo5tevati nadelo sorazmernosti kot

del presoje, ali je z izpodbijano odlodbo kr5ena svoboda Sovora, kot jo
zagotavljata g9. dlen Ustave in ro. dlen EKdP. To pomeni, da bo v tem kontekstu

Vrhovno sodiBde - 5e vedno v mejah vloZnikovih navedb (prvi odstavek 424. dlena

ZKP) - presojalo tudi, ali je sodi5de zizbiro in odmero kazenske sankcije ostalo v

mejah dopustnega, sorazmernega posega v navedeno svoboSdino.
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O krSitvah 39. ilena Ustave in ro. ilena EKCP - kr5itve kazenskega
zakona iz r. toike g7z. ElenaZKP

16. V obravnavani zadevi ni sporno, ali sta sodiSdi v izpodbijani sodbi izhajali iz
ustavnosHadnih meril ali ne. Ta merila sta niZji sodiSdi pravilno opredelili
oziroma jim pritrdili v svojih sodbah (zlasti 10. -16., 18. in zz. todka obrazloZitve
sodbe sodiSda prve stopnje; 5. todka obrazloiitve sodbe pritoZbenega sodi5da).

SodiSdi sta prepoznali poloZaj, v katerem je podana kolizija o5kodovankine
pravice do dasti in dobrega imena (varovana kot osebnostna pravica s g5. dlenom
Ustave) in obsojendeve svobode govora (gg. dlen Ustave), v katerem morata
opredeliti pogoje za njuno sobivanje ter owednotiti vsebino, pomen in cilj vsake
od teh pravic. Iz prarrnomodne sodbe dolodno izhaja, da sta sodiSdi prepoznali
tako pomen svobodnega izrai,anja v zadevah javnega pomena (med katere sodi
tudi obsojendevo javno udejstvovanje ob kazenski zadevi dr. Milka Novida) kot
tudi pomen dasti in dobrega imena o5kodovanke.

Kot smiselno poudari vloZnik, je Hjudno vpra5anje, ali treba svobodo govora
za5diti v okoli5dinah konkretnega primera ali ne, tj. ali std sodiSdi v konkretnem
primeru ustrezno owednotili ustarmoprarma merila, na podlagi katerih sta
presodili teZo obeh ustavno varovanih pravic.

r-hajajod iz vloZnikovih navedb (prvi odstave k 4z+. dlena ZKP) se mora presoja
izpodbijane sodbe osredotoditi na:

(i) pomen izjave, tj. izredene besede "prasica", pri demer je treba upo5tevati
"celovit, povtrlreden in osrednji pomen" njenega sporodila (prim. odlodbi
Ustarmega sodi5da Republike Slovenije lJp-4r7lr6-zgzdne 18.9. 2021, 28. todka
obrazloZiwe);

(ii) poloZaj oSkodovanke, na katero se obsojendeva izjava nana5a;

(iii) prispevek izjave v jar,ni razpravi o kazenski zadevi, v kontekstu katere je bila
beseda "prasica" izredena; in

(rv) ugotovitev, da je obsojenec izjavo podal z namenom zanidevanja
oSkodovanke, tj. ali je pri obsojendevem izjavljanju predmet jaule razprave stopil
v ozadje to mere, da je pre5lo v izjavljanje o o5kodovankini osebnosti.

Pomenbredenihbesed

Presoja pomena izredenih besed je eden od pomembnej5ih delov presoje
(Ustavno sodi5de Republike Slovenije Up-4t7/zg z dne 18. 3. 2o2r, 28. todka

”
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obrazloZitve). Pri presoji je treba izhajati z vidika povprednega (v tem primeru)
posluSalca, in upo5tevati celovit, povpreden in osrednji pomen sporodila sporne

rzjave.

Posebnost obrarmavane zadeve je odsotnost vsakr5nega besedilnega konteksta

obsojendeve izjave. V tem se obrarmavani dejanski stan bistveno razlikuje od

dejanskega stanu, ki je bil podlaga stali5dem v odlodbah Ustavnega sodiSda

Republike Slovenije lJp-trzSlrz z dne L4. S. 2oLS in llp-4t7lr6-zg z dne 18. 3.

2o2r. Odsotnost vsakrdnega Sir5ega besedilnega konteksta pomembno doloda

tudi presojo pomena izredene besede. V tem primeru lahko sodi5da to presojo

opravijo pra\rzaprav Ie na podlagi (iivega, aktualnega) pomena, ki jo besedi

pripisuje slovaropisje.

V obrarmavani zadevi sta niZji sodiSdi to presojo opravili, izhajajod iz pomena, ki
ga besedi "prasica" pripisuje Slovar slovenskega knjiinega jezika (r7. todka

obrazloZitve prvostopenjske sodbe; 8. todka obrazloZiwe sodbe pritoibenega

sodi5da) in v besedi prepoznali "nizkoten izraz", ki oznaduje "drugega dloveka kot
nidwednega oziroma malo wednega" ter se uporablja kot psovka. Po njuni
presoji ne gre zaizraz,ki bi se nana5al na delo oziroma sposobnosti osebe.

Vloinik, nasprotno, besedo "prasica" prikazuje kot wednostno sodbo, povezano z

delom o5kodovanke, tesno navezano na izw5evanje sodne oblasti v kazenski

zadevi dr. Milka Noviia. Hkrati izpostavlja literami pomep oznadevanja dloveka

za pra5ida, kot sporodilo, da tak5nemu dloveku ne bi sm'tii zaupati izw5evanja
jarme oblasti.

Po presoji Vrhormega sodiSda sta niZji sodiSdi pravilno owednotili pomen izraza

"prasica." Nabor pomenov, ki jih ponujajo razpoloZljivi slovarji,' izraiajo
osebnostne lastnosti posameznika (nidweden, malorreden, umazan 6lovek;

dlovek, ki ima "negatir,me, nesprejemljive moralne lastnosti ali se mu to
pripisuje"). Kot sinonime besedi "prasica" prepoznavamo iztaze "nidwedneZ,

svinja, umazanec."

VloZnik je v kazenskem postopku in v zahtevi zatrjeval, da je treba pomen

izredene besede razumeti kot kritiko o5kodovankinega dela in nje same, in naj bi
sporodala, da je zlorabila svojo oblast. Pri tem se opira na literarno delo,

politidno satiro "Zivalska farma" Georgea Orwella. Vi5je sodi5de je tak5no razlago

zawnilo v 8. todki obrazloiitve sodbe.

Nedvomno je treba nadeloma dopustiti, da kot resno kritiko v smislu tretjega

odstavka rS8. dlena KZ-r prepoznamo tudi provokativno izrai,anje z uporabo

metafor (odlodba Ustavnega sodi5da Republike Slovenije Up-uzSltz z dne 14. 5.

2015, 25. todka obrazloiitve). Vendar pa v konkretnem primeru po presoji

Vrhor,nega sodi5da tak5nega pristopa ni mogode sprejeti pri vloZnikovi razlagi

20.

22.
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besede "prasica." Prvid, vloZnik se s tem pra\zaprav zavzema za pristop, po

katerem naj bi literarni pomen prispodobe, na katero se sklicuje, sporodal
"celovit, por,preden in osrednji pomen" besede. A naloga kazenskih sodi5d v
obrarrnavanem primeru ne more biti ocenjevanje, katera (vloZnikova ali katera
druga) interpretacija dodeljevanja Zivalskih likov protagonistom literarnega dela
je pravilna. Ze zgolj okoli5dina, da vloZnik pridakuje dolodeno interpretacijo
dolodenega literarnega dela, v tem primeru nasprotuje zahtevi, da se mora
presoja pomena uporabljenegaizrazja opreti na "celovit, povpreden in osrednji
pomen" izraza, kot ga razume povpredni dlovek. In drugid, vloinik s sHicevanjem
na omenjeno literarno delo poskula hkrati nadoknaditi odsotnost besedilnega in
zamenjati dejanski druibeni kontekst, v katerem je razi,alil o5kodovanko. Na
mesto odsotnega besedilnega konteksta posku5a vloinik postaviti izbrano
literarno besedilo, na mesto druibenega konteksta pa druZbo v dasu nastanka
literarnega dela (r94S), ki ga - sploSno znano - predstavlja totalitarna druZba

Sovjetske weze. V okoli5dinah tega primera ne eno ne drugo ni primerno za

presojo "celovitega, por,prednega in osrednjega pomena" izjavljene besede v odeh
povprednega posameznika dana5njega dasa.

24. Pristop, ki ga ponuja vloZnik, po presoji Vrhormega sodi5da laredjemu poveduje

tveganje neustreznega razumevanja izredene besede in s tem neustreznega
tehtanja med njegovimi in o5kodovankinimi pravicami. Zato Vrhovno sodi5de

sprejema pomen besede "prasiea", ki sta jo niZji sodi5di oprli na njeno (altualno,
fivo) uporabo, kotjo razgrinja Slovar slovenskega knjiZnegajezika.

Poloiaj oikodousnke

25. Oskodovanka je bila razpravljajoda kazenska sod.nica v zadevi dr. Milka Novida.
Nobenega dvoma ni, da je njeno delo vzbujalo vedji interes javnosti in da morajo
biti meje svobode izraLanja, ko gre za komentiranje njenega dela, 5ir5e (odlodba

Ustavnega sodi5da Republike Slovenije lJp-trz9/tz z dne 14.5.2oL5, L2. in 16.

todka obrazloiitve). SirSih meja svobode izrailanja ne uiivajo le nosilci
zakonodajne (ali izvr5ilne) veje oblasti (kot v lJp-rtz8/tz, 17. todka obrazloZitve),

ampak sleherni opazovalec delovanja sodne veje oblasti v Republiki Sloveniji.

26. Sodnike in sodnice je - kot nosilce javne oblasti - treba obrarmavati kot absolutno
javne osebe, kar pomeni, da so dolZni trpeti najhujle, 5e dopustne posege v
njihove pravice iz 84.in gS. dlena Ustave (Up-+f 116-28 z dne 18. S. 2o2L,
25. todka obrazloiitve). Vendar pa to ne pomeni, da izraianje o delu sodne veje

oblasti nima meja. Kot je poudarilo Ustavno sodi56e, je treba nosilce jarmih

funkcij v dolodenih okoliSdinah zavarovati "irred Zaljivimi in zlonamernimi
napadi, ki utegnejo vplivati na inrr5evanje njihovih dolZnosti in pristojnosti in ki
zmanj5ujejo zaupanje javnosti vanje oziroma v institucijo, ki ji pripadajo" (Up-
Lr2&/Lz z dne 14. S. 2o1S, rz. todka obrazloiiwe).

27. Vrhovno sodi5de Republike Slovenije sledi ustaljenemu razumevanju, po katerem
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０一一je pojem dasti in dobrega imena vedplasten. "V njem se prepletata zavest o lastni
vrednosti (notranja, subjektivna dast) in spoStovanje dloveka v druZbi, njegova
veljava v odeh drugih ljudi (zunanja, objektirma dast). Ztnanja dast zajema
dlovekovo delovanje v vsej njegovi celovitosti, tudi v poklicnem delovanju," kotje
zapisalo Vrhovno sodi5de v sodbi II Ips zzf zozt z dne r. g. 2o2L. Enako izhodi5de
sprejemata tudi Ustavno sodiSde Republike Slovenije (prim. 8. todko obrazloZitve
odlodbe Up-6o/r4-28 z dne z. g. zorT) in prarma literatura (npr. Ze A. FinZgar,
Osebnostne pravice, SAZU, Ljubljana 1985, str. 86).

28. To pomeni, da ni mogode togo lodevati izjav o o5kodovankini osebnosti (izjave cd
personam) in izjav o njenem delu (izjave adrem). Zato tudi ni pomembno, da je
oSkodovanka, kot navaja vloZnik, izjavo razumela kot napad na sprejeto
odloditev, s dimer sicer utemeljuje tezo, da se je izjavljal le o njenem delu oziroma
izvajanju sodne funkcije. Namesto strogega lodevanja med obema ravnema
izjavljanja je treba ugotoviti, kdaj pri izjavljanju o nosilcu javne oblasti v ospredje
pride osebna raven. Kot je poudarilo Ustarmo sodi5de Republike Slovenije v
odlodbi Up-rrz9Itzzdne:.4. S. 2015 (r9. todka obrazloiiwe):

"Varstva pravice do svobode izrai,anja... ne uiivajo tiste izjave, katerih
izkljudni namen je sramotitev oziroma zanidevanje prizadete osebe.

Pretirana in ialjiva kritika sama po sebi, brez obstoja drugih posebnih
okoli5din, 5e ne pomeni izraianja, ki bi ga bilo mogode oznaditi kot
zanidevanje. Za sklep, da je bila izjava podana z namenom zanidevanja, je
Hjudna ugotovitev, da se taka izjava ne nana5a {red na predmet javne
razprave, pad pa je v ospredju Zalitev oziroma blatenje prizadete osebe.

Zanidljiva izjava mora tudi zunaj konteksta polemidne in pretirane kritike
pomeniti osebno poniZanje. Bistvena znadilnost take izjave je osebna Zalitev,
pri kateri je predmet javne razprave potisnjen v ozadje."

29. Povedano sporoda, da je goli pomen izredene besede kvedjemu izhodiSde za

nadaljnjo presojo, ali je bila v ospredju obsojendevega ravnanja Zalitev, blatenje
o5kodovanke. Vrhovno sodi5de sprejema presojo niijih sodi5d, da je obsojendeva
izjava sama po sebi sporodala (in povzrodila) osebno poniZanje o5kodovanke, ki
je njegove besede "razumela kot napad na njeno osebnost.in kot napad na njeno
odloditev, ki jo je sprejela." (8. todka obrazloiiwe prvostopenjske sodbe). Ali so
obsojendeve izjave presegle meje jarrne razprave tako, da 'Je v ospredju ialitev
oziroma blatenje prizadete osebe," pa je odvisno od pravilne presoje njihovega
konteksta.

Druibeni kontekst izreiene besede: kazenska zadeua dr. Mika Nouiia in jauna
razpraua

30. NiZji sodi5di sta prepoznali tako Sir5i kot oZji kontekst obsojendeve izjave. Sir5i
kontekst njegove izjave predstavlja jar,na razprava o kazenski zadevi dr. Milka
Novida, v kateri je bil obsojenec aktirmo udeleZen. Tudi obsojendevo spremljanje
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odziva ne sme obrarmavati lodeno od Sir5ega konteksta zadeve dr. Milka Novida
in okoli5din, ki jih je obsojenec - sicer prarmi laik - intenzi,uno spremljal, se nanje
odzival in jih vrednotil.

Enako v prid varstvu obsojendevega poloiaja govori oiji kontekst, tj. izw5evanje
pravice javnosti sojenja (z+. dlen Ustave), ki je bila podlaga obsojendevemu
Sir5emu udejstvovanju v razpravah o kazenski zadevi dr. Milka Novida. V ludi
tretjega odstavka r58. dlena KZ-r obsojendevemu delovanju v wezi s kazensko
zadevo dr. Milka Novida zato ni mogode odredi opravljanja "druZbene
dej a'unosti", primerljive novinarskemu poHicu in politidni dejavnosti.

37. V obrarrnavanem primeru je zato treba izhajati iz domneve v prid varstr,'u

svobode govora. To pomeni, da morajo biti okolisdine, ki govorijo v prid varsh'u
o5kodovankinega poloZaja, 5e posebej prepridljive. To so okoliSdine, iz katerih bo
mogode prepoznati zanidevalni namen obsojendeve izjave, zarudi katerih bo, kot
poudarjeno, utemeljen sHep, da se izjava "ne nana5a ved na predmet javne
razprave, pad pa je v ospredju ialitev oziroma blatenje prizadete osebe" in da
izjava "tudi zunaj konteksta polemidne in pretirane kritike" pomeni osebno
poniZanje.

TakBna okoli5dina je - tudi po presoji Vrhormega sodi5da - najprej pomen
izredene besede. VloZnik se v zahtevi sHicuje na stali5da domadih, mednarodnih
in tujih sodi3d, iz katerih naj bi izhajalo, da towstno aqailanje vendarle uiiva
prauro varstvo. V Ze navedeni sodbi Ska1ka proti Poljski, na katero se sklicuje
vloZnik, je Evropsko sodiSde za dlovekove pravice prepoznalo Zaljiv pomen
izrazov, s katerimi je pritoZnik oznadil sodnika, kot so "nek bedak", "omejeni
posameznik" in "izjemni kreten." Pritoinik je te izraze navedel v pismu
predsedniku sodiSda in s temi izrazi grajal drugega sodnika. V pismu, tako
sodi5de, ni izrazil konkretnih in razumnih oditkov, ki bi bili podlaga tak5nemu
odzivu. Evropsko sodiSde je krSitev 10. dlena EKdP ugotovilo zaradi
nesorazmerne kazenske sankcije - in ne zaradi zmotne presoje pomena
uporabljenega besedi5da (96. in sl. todke obrazloiiwe sodbe). K ugotovitvi kr5iwe
ro. dlena EKdP je nesorazmernost sankcije vodila Ewopsko sodi5de tudi v zadevi
Pias Pires de Lima proti Portugalski (5t. 7o465/tz z dne L2. 2. 2oLg), in ne
pomen trditev (ki so v navedeni zadevi sicer pomenile trditve o dejstvih in ne
r,nednostno sodbo sodnika, kot v obrarmavanem primeru).

Obrarmavanemu primeru se vvedji meri pribliiujejo okoli5dine, ki jih je Ewopsko
sodiSde obrarmavalo v sodbi Gawilovici proti Moldaviji (3t. 25464/o5 z dne
L5.L2.2oog). Ewopsko sodi5de je obrarmavalo kazensko obsodbo pritoZnika, ki je
uradnika, dlana komisije, ki je odlodala o finandni pomodi pritoZnikovi druZini,
oznadil za "fa5ista." Med pritoZnikom in uradnikom je dlje dasa tlel spor, s

katerim so bili navzodi dlani komisije seznanjeni. Pritoiniku je bila izredena
kratka, petdnevna prostostna kazen. Jedro sodbe pa je presoja, da moldavska
sodi5da niso ponudila zadostnih in ustreznih razlogov o nujni druZbeni potrebi
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０一一ter ugotovljena v prarrnomodni sodbi, in ob upo5tevanju prepovedi spremembe
kazenske sankcije na slab5e (98S. dlen ZKP), je mogode ugotovljeno kr5itev
odpraviti s spremembo sodbe in izrekom ustrezne kazenske sankcije. Po presoji
Vrhovnega sodi5da so v obrar,'navani zadevi izpolnjeni pogoji za izrek sodnega
opomina. Z izrekom sodnega opomina bo prarmomodna sodba zadostila
zahtevam 39. dlena ustave in 10. dlena EKdP, ob upostevanju nadela
sorazmernosti in okoliSdin obrar,,navane zadeve.

47. Sodni opomin se sme izredi zakazniva dejanja, za katera je predpisana denarna
kazen ali zapor do enega leta (med katera sodi tudi dejanje razialitve), de so
storjena v takih olajSevalnih okoli5dinah, ki jih delajo posebno lahka (prvi
odstavek 68. dlena l%-l). Pri odlodanju, ali naj izrede sodni opomin, upo5teva
sodiSde osebnost storilca, njegovo prej5nje Zivljenje, njegovo obna5anje po
storjenem kaznivem dejanju, stopnjo krivde in druge okoli5dine, v katerih je
dejanje storil (detrti odstavek 68. dlena l%-t).

Prav specifiden kontekst obsojendeve izjave pomeni tak5no olajSevalno
okoli5dino, ki dela njegovo dejanje posebej lahko. Hkrati ni nobenega dvoma, da
pomeni njegovo rarmanje - z oditno izjemo Zaljivke, ki jo je namenil o5kodovanki
- druZbeno udejstvovanje, ki je preraslo v intenzi',no kritidno odzivanje na delo
kazenskih sodi5d, kakr5nega je le redko mogode zaznati. Ugotovitve sodi5d, da je
dejanje storil v prepridanju o krividnosti obtoZb in postopka zoper dr. Milka
Novida, v dustueno nabitem ozradju in zelo razburjen, so okoli5dine, ki izbiro
sodnega opomina 5e utrjujejo.

NiZji sodi5di sta se pri izbiri denarne kazni (namesto sankcije opominjevalne
narave) oprli na obsojendevo rar,nanje po kaznivem dejanju, tj. na ponovitev
izredene ialjivke. Tak5no rarrnanje bi v drugadnih okoli5dinah nedvomno
zmanj5alo zanesljivost ti. pozitivne prognoze obsojendevega ravnanja (glej B.
Nerat, v M. Sepec, ur.: Kazenski zakonik s komentarjem, Splo5ni del, Lexpera,
Ljubljana 2o2o, str. 844). Po presoji vrhovnega sodi5da pa je v obrarrnavanem
primeru takino staliSde - prav zaradi zapovedane zadrZanosti pri
kazenskopravnem sankcioniranju javnega govora - prezgodnje. Kodljivost
kazenskopra"mih posegov v svobodo govora namred terja, da kazenska sodi5da
dopustijo posamezniku kar najved moznosti, da woje ravnanje v prihodnje
prilagodi mejam 5e dopustnega, v tem primeru pri spremljanju dela sodnikov in
sodnic. To ni le sporodilo obsojencu, ampak tudi SirSemu krogu ljudi, ki
spremljajo delo sodi5d. Tak5na odloditev v najvedji meri zmanj5uje tveganja
zastra5evalnega udinka zaradi kazenskopravnega sankcioniranja posegov v dast
in dobro ime nosilcev sodne oblasti, in hkrati dopuSda stopnjevanje
kazenskopravnega odziva, de bi bilo to potrebno.

O drugihkrSitvah

Kriiteu iz tt. todke praego. odstauka SZt. ilenaZKP
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48. Kr5itev iz tt. todke prvega odstavka 37r. dlena, ker naj bi v razlogih sodbe

manjkala predstavitev izvedenih dokazov (izpovedb o5kodovanke in prid), ni
podana. Relevantno vsebino in dokazno oceno o5kodovankine izpovedb ter prid
B. Zgajnar ter A. dater je prvostopenjsko sodiSde podalo v 8. in e8. todki
obrazloZiwe, preostalih prid (I. P. Zurman in M. Metlidar) pa v relevantnih deli v
23. in 25. todki obrazloZitve.Zatrjevana kr5itev ni podana.

Kriiteu prauice do nepristranskega sodiiia

VloZnik zatrjuje krlitev pravice do nepristranskega sodnika zaradi sodelovanja
viSje sodnice Stanke Zivid pri odlodanju o pritoZbi zoper sodbo sodi5da prve
stopnje. Navaja, da je imenovana sodnica sodelovala tudi pri pritoZbenem
preizkusu sodb v zadevi dr. Milka Novida, ki naj bi bila z obsojendevo zadevo (ki
naj bi bila "le stranska veja" zadeve dr. Milka Novida) tesno povezana.

49.

5o. VloZnikzatrjuje, da obsojenec nibil seznanjen s sestavo pritoibenega senata, ker
ga vi5je sodi5de z njo ni seznanilo, in zato prej ni mogel zahtevati izlodiWe
imenovane vi5je sodnice. To pomeni, da pridakuje vsebinsko presojo okoliSdin, ki
jih navaja. Usta'rmo sodiSde Republike Slovenije je dne L2. S.zozo sprejelo
odlodbo Up-g6lrS-53, U-I-zo8/r8-8, ki je bila dne zo. 4. 2o2o, dan pred sejo
pritoibenega sodiSda v obrarmavani zadevi, objavljena v Uradnem listu
Republike Slovenije. V njej je ugotovilo, da je protiustavna ureditev, ki ne vsebuje
pravila, ki bi bodisi zavezoval sodi5de bodisi stranki nalagal breme ustreznega
rarmanja zaradi predhodne seznanitve s poimensko sestdvo senata, na katerega
bi se lahko navezovala preHuzija zahtevati izloditev dlana senata. To pomeni, da v
obravnavani zadevi ni mogode uporabiti pravila o dasovnih omejitvah zahtev za

izloditev sodnikov vi5jega sodi5da iz tretjega odstavka 4r. dlena ZKP, ampak je
treba vloZnikove navedbe vsebinsko presoditi (pri*. staliSde v 19. todki navedene
odlodbe Ustarmega sodiSda). Po svoji vsebini vloZnik zatrjuje okoli5dine, ki naj bi
vzbujale dvom o nepristranskosti vi5je sodnice (6. todka prvega odstavka 39.
dlena ZKP) in s tem relativno bistveno krlitev dolodb kazenskega postopka (3.

todka prvega odstavka 4zo. dlena ZKP).

5r. Zatrjevana kr5itev ni podana. Vloinik ne zatrjuje kr5itev pravice do
nepristranskega sodnika v subjektivnem smislu, tj. da bi imela vi5ja sodnica
rmaprej oblikovano mnenje v obrar,,navani zadevi. Zato je treba vloZnikove
navedbe presojati skozi objektivna merila tega procesnega jamstva. Ustavno
sodi5de je ie presodilo, da poloZaj, ko "sodnik wednostno ocenjuje izjave, ki se

nanaSajo nanj osebno, ter sankcionira njihovega avtorja, Ze samo zase poraja
objektivno utemeljen dvom o nepristranskem sojenju." (odlodba lJp-r85/t4-t9,
U-I-gt/r6-9 z dne 28.9.2oL6, 13. todka obrazloZiwe).

52. V obrarmavani zadevi je poloZaj oditno drugaden in narekuje drugaden sHep.

Pniid, oditno je, da vi5ja sodnica, na katero se nana5ajo vloZnikove navedbe, v
obrarmavani zadevi ni o5kodovanka in da se obsojendeve izjave nanjo ne morejo
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nana5ati. Drugid, vloZnik ne ponudi prav nobene okoli5dine, ki konkretizirala
zatrjevano povezavo med zadevo dr. Milka Novida in odlodanjem vi5je sodnice v
tej zadevi; dejstvo, da je tudi o5kodovanka kazenska sodnica, ni pomembno. In
tretjid, pravni in dejanski podlagi obeh zadev ne bi mogli biti bolj razlidni.
Odloditev v tej zadevi nima nikakr5ne sporodilne wednosti za odloditev v zadevi
dr. Milka Novida, in obratno.

Vrhorrno sodi5de tako pred seboj nima prav nobene okoli5dine, ki bi kazala, da je
bila viSja sodnica zainteresira\a za izid postopka zoper obsojenca, ali da ni bila
odprta za obsojendeve navedbe v pritoZbenem postopku oziroma da je odlodala
na podlagi dejstev in argumentov, ki bi ne bili predstavljeni v sodnem postopku
temved pridobljeni izven njega (glej odlodbo U-I-92/96 z dne 28. B. 2ooz, L6.

todka obrazloZiwe). Zato vloZnikove trdiwe ostajajo na ravni bojazni, ki pri
razumnem dloveku ne more rrzbuditi upravidenega dvoma o nepristranskosti
imenovane viSje sodnice (glej ro. todko obrazloZiwe odlodbe Up-r85/r4-r9, U-I-
5t/16-9 z dne 28. 9. zo16).

O kriitui iz S. toike prrega odstauka g7t. ilena ZW in zatrjeuanem
maideualnem oziroma zastraieualnem motiuu oikodou anke

53. VloZnik s posredovanjem obsojendeve izjave (7. razdelek zahteve) smiselno
zatrjuje kr5itev predpisov o upravidenem toZilcu. KrSitev ni podana: deje dejanje
iz r58. dlena KZ-r izvrieno proti uradni osebi v wezi z opravljanjem njene sluZbe
(drugi odstavek 168. dlena l(Z-t), se pregona zadne na predlog o5kodovanca. To
pomeni, da je upravideni toiilec le driavni toZilec, predlog o5kodovanca pa
predpostavka za tek sodnega postopka (136. dlen ZIfo). OkroZno drZarmo
toZilstvo je odkodovankin predlog prejelo 26.6. zorT flist. 5t.S).

Ob tem je treba ugotoviti, da vloinikova trditev o zastra5evalnem in
maldevalnem motiw o5kodovanke, ni pomembna. Prav gotovo o5kodovanci v
kazenskem postopku (zlasti pri dejanjih, ki se preganjajo na zasebno toZbo ali na
predlog, kot v tem primeru) v kazenskem postopku lahko pridakujejo tudi
osebno, moralno zado5denje (prim. 6. todko obrazloZiwe sklepa Ustarmega
sodi5da Republike Slovenije Up-zBS/gZ-r5 z dne ro. S. 2oo1). V obrarmavani
zadevi vloZnik zatrjuje neenako obravnavanje (in s tem vpliv na kazenski
pregon). Pri tem pridakuje, da se bo sodiSde opredelilo do (proti)prarrnosti
rarrnanja o5kodovanke (vloZitve predloga za pregon), s katerim je izrazila osebno
prizadetost zaradi izredenih besed. VloZnik predlog za pregon primerja z

ukrepom odstranitve iz sodne dvorane, kar kaZe, da ga zmotno Steje kot izraz
prauro urejenega izvajanja sodne oblasti. Nasprotno, razlo$, ki o5kodovanca
vodijo k vloZiM predloga za pregon, se izmikajo prauremu urejanju in bodo
vedno izraz o5kodovandeve osebne prizadetosti zaradi ravnanja storilca
kaznivega dejanja.

O kriituiiz to. toike pruega odstauka 37t. ilena ZKP
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54. VloZnik zatrjuje kr5itev prepovedi spremembe na slabSe (385. dlen ZKP), ki

doloda: "de je podana pritoZba samo v obtoZendevo korist, se sodba ne sme

spremeniti v njegovo Skodo glede pravne presoje dejanja in kazenske sankcije."

55. Vloinik v odlodbi vi5jega sodi5da o pladilu sodne tal<se v viSini 4So EUR kot
stro5ku pritoZbenega postopka prepoznava prikrito spremembo odlodbe o
kazenski sankciji. Odlodba o denarni kazni in odlodba o stro5kih kazenskega

postopka imata poudarjeno razlidni pravni in dejanski podlagi ter pravni znadaj.

Odlodba o strolkih sodnega postopka vzpostavlja civilnoprarmo obveznost

povrnitve stro5kov postopka in ne pomeni presoje utemeljenosti oditkov

kaznivega dejanja. Odloditev o stro5kih zato nima kazenskopravne narave in je ni
mogode primerjati z odlodbo o denarni kazni, z viSino dosojene sodne takse pa ne

utemeljevati kr5iwe prepovedi spremembe kazenske sankcije na slab5e.

C.

56. Vrhovno sodi5de je iz navedenih razlogov zahtevi ugodilo le delno. Predlogu, naj

Vrhovno sodi5de spremeni prarmomodno odlodbo tako, da izrede oprostilno

sodbo, ni mogode slediti; prav tako ni podlage zaruweljaitev izpodbijane sodbe

in wnitev v ponovno sojenje. lz razlogov, ki so bili pojasnjeni, pa je treba

prarrnomodno odlodbo na podlagi prvega odstavka 426. dlena ZKP spremeniti

tako, da se obsojencu izrede sodni opomin.

SZ. Za odloditev so glasovali Branko Masle5a, mag. rKristina OZbolt, Mitja
Kozamernik in dr. PrimoZ Gorkid. Barbara Zobec je napovedala odHonilno
lodeno mnenje.

Ljubljana, 3o. decemb er 2c27

Zapisnikar:

mag. Matej Smigoc,l.r.

Predsednik senata:

Branko Masle5a,l.r.

fa prepis je soglasen z izvimikom

'd,lYgW'*'e#."'

zzf zz

熱
Ｆ

ない ざ

″ヽ 了 %


