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1. To ločeno mnenje ne ponuja alternativne rešitve tisti, ki jo je sprejelo Ustavno sodišče, 

temveč ţeli vzbuditi dvom v ustavnost kaznovanja odvetnika zaradi ţalitve sodišča in v 

pristop, ki je privedel do zavrnitve ustavne pritoţbe dr. Petra Čeferina. Zgodovina in 

sedanjost sta prepolni kaznovanja tistih, ki si upajo dvomiti v resnice, za katerimi stoji 

prevladujoča večina. Ravno svoboda izraţanja je tista svoboščina, ki širi svobodo ravnanja 

za tiste, ki si drznejo dvomiti. In katera situacija je lahko bolj primerna za utemeljitev 

smiselnosti in pomena svobode izraţanja, kot je poloţaj, v katerem se znajde odvetnik v 

zahtevnem kazenskem postopku? Ali ni samoumevna njegova pravica, da vzbuja dvom v 

obtoţnico, izvedeniška mnenja in dokaze toţilstva? Naj bo zadrţan, previden, vljuden in 

prijazen, naj pazi na vsako besedo, kadar iz ravnanj sodišča začuti, da je vnaprej obsodilo 

njegovega klienta? Kako naj ravna takrat, ko je ostal edini, ki dvomi in svoje dvome 

nadgrajuje z izpodbijanjem izvedeniških mnenj in izvedenih dokazov ter predlaganjem novih? 

Ni v takšni situaciji ne samo pravica, temveč tudi dolţnost odvetnika, da vzbudi dvom, pa 

čeprav s krepkimi izrazi, robato, brez dlake na jeziku, za občutljiva ušesa tudi šokantno, 

vznemirljivo, celo ţaljivo? V kazenskem postopku (še bolj očitno je to v sistemih, v katerih o 

krivdi odloča porota) gre ravno za vprašanje dvoma. Gre za vprašanje, ali je obtoţenemu 

storitev kaznivega dejanja dokazana brez sence dvoma, zunaj vsakega razumnega dvoma 

(proof beyond any reasonable doubt
1
). Zato ravno za odvetnika v kazenskem postopku 

lahko trdimo: dvomim, zatorej obstajam. In obratno: ko neha dvomiti, ne opravlja več svojega 

poslanstva in ga kot odvetnika ni, ne obstaja več. Zato se znajde vsakdo, ki presoja, kako 

daleč sme in od kod naprej ne sme tisti, katerega pravica in dolţnost je, da dvomi in zbuja 

dvom, na tankem ledu. Tako je tudi v obravnavanem primeru, četudi se zdi na prvi pogled 

odločba, ki je podprta z zelo prepričljivo večino, zgrajena trdno in utemeljena na prepričljivih 

argumentih, povezanih z vodotesno logiko v potresno varno celoto, ki ne dopušča nobenega 

dvoma.  

 

2. Čeprav je to neobičajno za odklonilno ločeno mnenje, pojasnjujem najprej, katere so dobre 

strani, celo odlike sprejete odločbe. Odločitev v obravnavani zadevi (ustavna pritoţba dr. 

Petra Čeferina je prišla na Ustavno sodišče 6. aprila 2005) je nastajala dolgo časa in se s 

teţavo nihajoče pribliţevala končni odločitvi. Zelo pomembno je, da se ta obravnava ni iztekla 

v zavrţenje ali nesprejem ustavne pritoţbe, z utemeljitvami, da v njej ne gre za pomembna 

                                              
1
 Pod naslovom Beyond Reasonable Doubt opisuje Helen Joyce v +Plusu z dne 21. 9. 2002 obsodbo matere 

za dvojni umor svojih majhnih otrok, ki sta nenadoma umrla med spanjem. Izvedenec toţilstva je ocenil, da 

je verjetnost druge zaporedne nenadne smrti (cot death, smrt v zibki) v isti druţini 1 proti 73 milijonov, kar bi 

pomenilo, da se lahko v Veliki Britaniji zgodi kvečjemu enkrat v sto letih, navedena avtorica pa v reviji, ki se 

ukvarja z matematiko, dokazuje, da bi bil pravilnejši izračun, da se nenadna smrt drugega otroka lahko 

primeri enkrat do dvakrat letno. Katera reakcija odvetnika na takšno izvedeniško mnenje, ki je vodilo njegovo 

klientko v dosmrtno ječo (oproščena je bila leta 2003) bi bila pretirana?  
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(ustavno) pravna vprašanja, da nima pomembnejših (hujših) posledic za pritoţnika oziroma 

da očitno ne gre za kršitev človekovih pravic in svoboščin. Vsaka od teh moţnosti bi bila po 

mojem globokem prepričanju v hudem neskladju z ustaljeno ustavnosodno presojo takšnih 

in podobnih ustavnih pritoţb v Sloveniji, številnih drugih evropskih drţavah in Evropskem 

sodišču za človekove pravice (v nadaljevanju ESČP). Ne bi dosegala minimalnih evropskih 

standardov. Kaj takega odločbi, ki je bila sprejeta, in h kateri pišem to ločeno mnenje, nikakor 

ni mogoče očitati. Prej nasprotno. Pomeni namreč pomemben napredek v primerjavi z 

odločitvami, sprejetimi v času t.i. čiščenja zadev (ki si ne zasluţijo meritorne obravnave) po 

uveljavitvi sprememb Zakona o Ustavnem sodišču. Odločbi velja priznati, da je oblikovno in 

vsebinsko konsistentna. Ne izogiba se obravnavi vsebinskih vprašanj, ki jih odpira ustavna 

pritoţba. V njej sprejeta stališča so argumentirana in podkrepljena s sodno prakso.  

 

3. Odlika Odločbe je tudi sprememba stališča, pojasnjena v 9. točki Obrazloţitve: "Zato 

Ustavno sodišče spreminja svoje stališče iz odločbe št. Up-150/03, po katerem lahko 

morebitno kršitev odvetnikove pravice do svobode izraţanja presoja le v okviru spoštovanja 

pravic iz 22. oziroma 29. člena Ustave. Okoliščina, da lahko odvetnik v sodnem postopku 

izvršuje svojo pravico do svobode izraţanja prav in samo zaradi tega, ker zastopa stranko, je 

nadvse pomembna pri presoji dopustnosti posega v odvetnikovo pravico iz prvega odstavka 

39. člena Ustave, vendar ne more pomeniti tega, da zaradi nje Ustavno sodišče ne bi 

presojalo, ali je bila z odločitvama sodišč o kaznovanju odvetnika kršena njegova pravica do 

svobode izraţanja…" Ta sprememba stališča je pomembna najprej zato, ker je bilo prejšnje 

stališče preveč omejujoče izhodišče za presojo, kdaj je odvetniku kršena svoboda izraţanja 

iz 39. člena Ustave in 10. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah in temeljnih 

svoboščinah (v nadaljevanju EKČP). Poleg tega je očitno odstopalo od vsebine in načina 

obravnave tega vprašanja v sodni praksi ESČP. 

 

4. Ni pozitivno samo to, da je Ustavno sodišče spremenilo svoje stališče, temveč tudi, da te 

spremembe ni skrivalo, temveč jo je eksplicitno priznalo in ustrezno obrazloţilo. S tem je 

spoštovalo standarde, ki jih terja od rednih sodišč, če le-ta spremenijo svoje stališče.
2
 

Osebno menim, da takšno ravnanje ne slabi, temveč nasprotno, krepi kredibilnost in 

avtoriteto Ustavnega sodišča, ki prizna svojo zmotljivost in zmore uspešno popraviti svojo 

nedavno storjeno napako. Ustavno sodišče se ni omejilo na spremembo načelnega stališča, 

temveč je (na nekoliko prikrit način) v Obrazloţitvi samo izvedlo strogi test sorazmernosti. 

Ţal se je Ustavno sodišče ustavilo na tej točki in ni povedalo, da je enako stališče zastopala 

manjšina ţe v zadevi št. Up-145/03, ki je argumente zanj pojasnila v Odklonilnem ločenem 

mnenju, ki ga je napisala sodnica dr. Dragica Wedam Lukić, pridruţila pa sta se mu sodnica 

dr. Mirjam Škrk in podpisani
3
. Ločeno mnenje poudarja, da so pobudniki izrecno uveljavljali 

neskladje 109. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) s pravico do 

                                              
2
 Dr. Aleš Galič poudarja, da je ustavna zahteva le v tem, da sodišče ob spremembi stališča obrazloţi, zakaj 

je odstopilo od utečene in enotne sodne prakse, in poda razumne pravne razloge za spremembo stališča. 

("Argument precedensa" ali Stališča Ustavnega sodišča RS o prepovedi samovoljnega odstopa od sodne 

prakse, Revus, št. 1/2003, s. 48.) Za prepričljivo utemeljevanje spremembe stališča Ustavnega sodišča se 

zavzema tudi sodnica Milojka Modrijan v Odklonilnem ločenem mnenju v zadevi št. U-I-130/01 z dne 5. 6. 

2002. 
3
 Verjetno je takšen odnos do ločenih mnenj posledica pomanjkanja izročil na tem področju in dejstva, da 

ločenih mnenj ne poznamo znotraj rednega sodstva. Priznati pa velja, da je precej teţko najti primere, ko bi 

se pri spremembi stališča sodišče sklicevalo na ločeno mnenje, ki se je za enako rešitev zavzemalo v 

preteklosti. Našel sem jih na Vrhovnem sodišču Norveške, ki je na primer v zadevi št. 2002/1008, 12. 10. 

2002, v zvezi z delitvijo skupnega premoţenja, zapisalo: "Vrhovno sodišče se je strinjalo z mnenjem, ki ga je 

izrazila manjšina v Rt.2001, s. 1434 in se je pridruţilo njeni obrazloţitvi." 
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svobode izraţanja, zaradi česar bi moralo Ustavno sodišče z uporabo strogega testa 

sorazmernosti preizkusiti, ali gre za ustavno (ne)dopusten poseg v to pravico. Zato ni 

sprejemljivo, da je odločba Ustavnega sodišča štela, da prepoved ţaljivih izjav sploh ne 

posega v svobodo izraţanja, ki bi jo bilo treba presojati po strogem testu sorazmernosti, 

temveč gre le za določitev načina izvrševanja pravice iz 22. člena Ustave skladno z drugim 

odstavkom 15. člena Ustave, čeprav po drugi strani ugotavlja, da "gre za zakonsko ureditev, 

pri kateri se določitev načina izvrševanja človekove pravice pribliţuje meji, ko bi ţe lahko šlo 

za njeno omejevanje". Ločeno mnenje opozarja, da je svoboda izraţanja iz 39. člena Ustave 

temeljna ustavna svoboščina, ki ima po ustaljeni praksi Ustavnega sodišča poseben pomen. 

To svoje stališče utemeljuje ločeno mnenje tudi z odločitvami Vrhovnega sodišča ZDA, 

ESČP in nemškega zveznega Ustavnega sodišča. Ločeno mnenje tudi opozarja, da je 

obravnavanje ţaljivih izjav v okviru kršitev 22. člena Ustave neustrezno, saj spregleda, da gre 

po tem členu za pravico do izjave stranke (tistega, o čigar pravicah se v pravdnem postopku 

odloča), medtem, ko se kaznovanje zaradi ţalitve sodišča nanaša tudi na druge udeleţence 

v postopku. Pri presoji, ali gre pri kaznovanju zaradi ţaljivih izjav za omejitev svobode 

izraţanja, je treba upoštevati zlasti to, ali bi lahko "groţnja kaznovanja povzročila, da si ne bi 

upala učinkovito zagovarjati svojih stališč". Na prvi pogled je očitno, da so ta opozorila iz 

ločenega mnenja še posebej zanimiva kadar gre za svobodo izraţanja odvetnika, ki v 

kazenskem postopku zagovarja svojega klienta, obtoţenega umora. Ni odveč opozoriti, da je 

Ustavno sodišče v nekaterih veliko manj prepričljivih primerih uporabilo strogi test 

sorazmernosti, na primer v odločbi v zadevi št. U-I-141/97, ko ni šlo za kazenski postopek, 

temveč za omejevanje reklamiranja tobaka, ni šlo za posameznika, temveč za proizvajalca 

tobačnih izdelkov, ni šlo za svobodo izraţanja pri obrambi pravic obtoţenca, temveč za 

svobodo ekonomske propagande. 

 

5. Morda bi bilo smiselno v odločbo vključiti tudi nekatere druge okoliščine, na primer to, da 

je bila ustavna pritoţba sprejeta v obravnavo s podpisi manjšine sodnikov (in ne na seji 

senata, kot je to v večini primerov) in to, da sem podpisani (večkrat) predlagal svojo izločitev 

iz obravnavanja in odločanja o tej zadevi, ki pa je Ustavno sodišče ni hotelo sprejeti.  

 

6. Lahko se strinjam tudi z naslednjim stališčem Ustavnega sodišča iz 12. točke 

Obrazloţitve: "Razumljivo je, da je prag tolerance, ki jo lahko dopusti sodišče, ko gre za 

obrambo obdolţenca, ki je obtoţen hudega kaznivega dejanja, za katero je zagroţena stroga 

kazen, lahko višji kot sicer, vendar odvetnik ne sme preseči skrajnih meja te tolerance. Če to 

stori, je prav, da sodišče zavaruje druge vrednote, in sicer zaupanje v sodstvo in ugled, in 

avtoriteto sodstva, ki zagotavlja(ta), da ima javnost spoštovanje do sodišč in zaupanje, da 

zmorejo uresničiti vlogo, ki jo imajo v pravni drţavi…" To stališče ima nedvomno velik pomen 

za odločanje o obravnavani ustavni pritoţbi. Kljub temu me končni rezultat (zavrnitev ustavne 

pritoţbe) ne prepriča.  

 

7. Odločbi očitam tri slabosti: (1) Temeljno izhodišče za odločitev v tej zadevi bi moral biti 

pomen svobode izraţanja nasploh in še posebej, ko gre za odvetnika v zahtevnem 

kazenskem postopku. (2) Po mojem mnenju se Ustavno sodišče v odločbi na svojo 

dosedanjo prakso ne sklicuje na ustrezen način. (3) Končno vidim resne pomanjkljivosti pri 

sklicevanju na prakso ESČP.  

 

8. Ustavno sodišče daje, po mojem mnenju, prevelik poudarek omejitvam svobode izraţanja, 

ki naj bi izhajale iz tega, da odvetnik nastopa v sodnem postopku. V ţe citirani 12. točki 

Obrazloţitve pravi Ustavno sodišče: "Prav zaradi tega, ker nastopa v sodnem postopku in je 
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njegova pravica do svobode izraţanja namenjena varovanju pravic drugih, je omejena bolj, 

kot je lahko omejena pravica do svobode izraţanja kateregakoli posameznika na javnem 

mestu…" Takšno izhodišče vodi do preveč stroge presoje konkretnega ravnanja pritoţnika v 

obravnavani zadevi. Toliko bolj, ker se tudi uvodni del Obrazloţitve (1. točka), ne začenja s 

pritoţnikovimi poudarki o pomenu svobode izraţanja, temveč z navajanjem (iztrganih) citatov 

iz njegove utemeljitve predloga
4
, da naj sodišče imenuje druge izvedence. Podrejeno sicer 

Ustavno sodišče priznava, da je razumljivo, da "je prag tolerance, ki jo lahko dopusti 

sodišče, ko gre za obrambo obdolţenca, ki je obtoţen hudega kaznivega dejanja, za 

katerega je zagroţena stroga kazen, lahko višji kot sicer, vendar odvetnik ne sme preseči 

skrajnih meja te tolerance" (12. točka). Tako postavljena izhodišča poskušajo po bliţnjici 

privesti do zavrnitve ustavne pritoţbe. V njih je dejstvo, da je odvetnikova pravica namenjena 

varovanju pravic drugih (obdolţenca) neupravičeno obravnavano kot podlaga za omejujoče 

razumevanje njegove svobode izraţanja. Poleg tega je toleranca, ki jo lahko(!) upošteva 

sodišče, reducirana na nekakšno olajševalno okoliščino, ki ne more vplivati na oceno o tem, 

ali je prišlo do kršitve njegovih ustavnih pravic (temveč bi kvečjemu lahko zbujala dvom o 

višini dosojene kazni, če bi bila ta previsoka). Namesto takšnih izhodišč bi veljalo izhajati od 

pomena svobode govora in svobode izraţanja in od posebne vloge, ki jo tej svoboščini daje 

specifična situacija v konkretnem kazenskem postopku, v katerem je pritoţnikovemu klientu 

grozila 30-letna zaporna kazen. 

 

9. Ustavnopravni pomen svobode govora in drugih pravic, ki jih zajema svoboda izraţanja, je 

izjemen. Gre za najbolj široko priznano ustavno pravico v svetovnem merilu.
5
 To svoboščino 

vsebujejo najstarejše in praktično vse sodobne ustave in mednarodni instrumenti, ki urejajo 

varstvo človekovih pravic. Po dr. Igorju Kaučiču gre za skupino pravic, ki so "temelj 

demokratičnega političnega sistema".
6
 Enako stari kot svoboda govora so tudi raznovrstni 

posegi, omejitve in kršitve te svoboščine, zato je zanjo posebnega pomena varstvo pred 

ustavnimi sodišči
7
 in mednarodnosodno varstvo. ESČP je ţe 1976. leta (Handyside v. 

Zdruţeno kraljestvo) poudarilo, da gre za svoboščino, ki predstavlja temelj demokratične 

druţbe, temeljni pogoj njenega razvoja in razvoja vsakega posameznika.
8
 Za obravnavani 

primer je posebnega pomena stališče ustavnopravne teorije, da ne gre samo za pravico, ki je 

vrednota sama po sebi, temveč tudi za najboljše sredstvo, ki vodi k odkrivanju resnice.
9
 Ta 

vidik je v kazenskem pravu postopku še posebej pomemben. 

 

                                              
4
 Med ostrimi, krepkimi in močno kritičnimi ocenami dela izvedencev se je znašla tudi ocena o "strokovni 

šibkosti izvedencev". To je vprašljivo zato, ker Ustavno sodišče s tem, ko zavrne ustavno pritoţbo (in 

ugotavlja, da sodni odločbi nista nedopustno in prekomerno posegli v pravico pritoţnika iz prvega odstavka 

39. člena Ustave), vzpostavlja standarde, na podlagi katerih bodo v prihodnjih podobnih primerih kaznovani 

zaradi ţalitve sodišča (na podlagi ţaljivih vrednostnih ocen izvedencev) tisti udeleţenci kazenskih 

postopkov, ki bodo argumentirano zatrjevali, da je izvedenec v njihovem primeru izkazal svojo strokovno 

šibkost, ne glede na to, ali bodo takšne trditve resnične ali ne. 
5
  M. Janis, R. Kay in A. Bradley, European Human Rights Law, Oxford University Press, 2000, druga izdaja, 

s. 138. 
6
 Dr. Igor Kaučič, dr. Franc Grad, Ustavna ureditev Slovenije, Druga izdaja, GV Zaloţba, Ljubljana, 2000, s. 

121.  
7
 Dr. Andraţ Teršek v zvezi s tem pravi: "… Zato je svoboda izraţanja eno izmed tistih ustavnih jamstev, ki 

je ţe po svoji naravi ustavna materija, odločanje o njeni dejanski vsebini, vlogi, pomenu in konkretnih 

aplikacijah pa je v končni fazi domena nepristranskega ustavnega sodstva in ne morda večinske politične 

oblasti." (Svoboda izraţanja, IDC SE, Ljubljana, 2007, s. 13.) 
8
 Širše o tem: C. Owey in R.C.A. White, European Convention on Human Rights, Oxford University Press, 

tretja izdaja, 2002, s. 276. 
9
 Isto, s. 139. 
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10. Ustavno sodišče se obseţno sklicuje na Odločbo št. U-I-145/03 v točkah 8, 12, 14 in 15 

Obrazloţitve. Ta odločba ima tudi svoje dobre strani, saj argumentirano utemeljuje potrebo 

po varovanju avtoritete in ugleda sodnikov in sodišč pred destruktivnimi napadi. Prav tako je 

zelo prepričljivo povedala, da je treba 109. člen ZPP uporabljati pretehtano, na podlagi 

skrbne preučitve, ali gre pri kritičnih in morda ostrih izjavah za dopustno izvrševanje pravice 

do izjavljanja v postopku po 22. členu Ustave, ki je nujno za učinkovitost pravice do sodnega 

varstva: "Če v konkretni zadevi sodišče teh vidikov ne upošteva v zadostni meri, gre lahko za 

omejitev, in to nedopustno, pravice do izjavljanja. Gre, kot ugotavlja tudi ESČP, za določitev 

prave mere in opredelitve meja. Na zakonski ravni tega ni mogoče natančneje opredeliti, pač 

pa mora na to paziti sodišče v vsakem konkretnem primeru" (tč. 13 Obrazloţitve).  

 

11. Kljub temu, da citirana Odločba izrecno nasprotuje lahkotnemu kaznovanju, ni dobra 

podlaga za odločanje v obravnavanem primeru. Zakaj ne? Upoštevati moramo, da se je 

presoja ustavnosti 109. člena ZPP nanašala na kaznovanje v pravdnem postopku in ne 

kazenskem postopku, in na ţalitev sodišča, medtem, ko gre v obravnavanem primeru za 

kritiko izvedeniškega mnenja, ne sodišča. Poseg v pritoţnikovo svobodo izraţanja s 

kaznovanjem zaradi ţalitve sodišča, ki pomeni očiten, grob in nenaden poseg (obsodba 

zaradi ţalitve izvedencev in izrečena denarna kazen) ima lahko za pritoţnika hude posledice. 

Do nasprotnega stališča bi lahko privedla samo ocena, da uveljavljenemu odvetniku ni teţko 

plačati izrečene denarne kazni.
10

 Tudi če bi bilo temu res tako, moramo upoštevati, da 

pritoţnik ustavne pritoţbe ni vloţil samo ali predvsem zaradi njenih finančnih učinkov. Druge 

moţne posledice pritoţnika so namreč veliko hujše. Če je odvetnik kaznovan zaradi nekaj 

ostrih vrednostnih ocen izvedeniškega mnenja na glavni obravnavi, kjer obtoţencu grozi 

tridesetletna zaporna kazen, ima lahko to za posledico, da bodo odvetniki v drugih podobnih 

kazenskih postopkih prisiljeni paziti na vsako svojo besedo, namesto da bi se lahko 

suvereno in svobodno posvetili varovanju interesov obtoţencev. Precedenčno je skrajno 

nevarno, če bi sodišča zavrnitev ustavne pritoţbe razumela kot usmeritev, da naj takrat, ko 

bo odvetnik z ostrimi kritikami izvedeniškega mnenja utemeljeval potrebo po odreditvi novega 

izvedeniškega mnenja, namesto tega "dosegel" tisto, kar je dosegel pritoţnik, da bo namreč 

kaznovan. Seveda se lahko strinjam z moţnim ugovorom, da sodniki in odvetniki, ki dajo kaj 

nase, zaradi zavrnitve obravnavane ustavne pritoţbe ne bodo spremenili načina svojega 

dela. Kljub temu pa sporočila, ki zanje izhajajo iz kaznovanja pritoţnika in zavrnitve ustavne 

pritoţbe, nikakor niso vzpodbudna z vidika varstva pravic odvetnikov in njihovih klientov. 

 

12. Celo če bi izhajali od tega, da je Odločba št. U-I-145/03 v celoti nesporna (po spremembi 

v njej in v Odločbi št. U-I-150/03 zavzetega spornega stališča) je široka uporaba te odločbe v 

obravnavanem primeru neprepričljiva. Ne le zato, ker gre v obravnavani zadevi za kazenski 

postopek in za kritiko izvedencev, ne sodišča, temveč tudi zato, ker ne gre za ti. abstraktno 

ustavnosodno presojo moţnosti kaznovanja zaradi ţalitve sodišče, temveč za konkretno 

presojo upravičenosti kaznovanja. To pa ne pomeni, da citirani odločbi ne pomenita 

zavezujočega okvira tudi za odločanje v obravnavani zadevi. Pomenita. Toda ob njiju bi 

veljalo upoštevati tudi druge odločitve, na primer tisto, ki se nanaša na primer pisateljice 

                                              
10

 S tega vidika je zanimiva misel zasluţnega profesorja dr. Ljuba Bavcona z Dnevov slovenskih odvetnikov v 

Rogaški Slatini 2005: "V zvezi z obrambo obstaja v javnosti več, sicer zmotnih, a zelo trdovratnih prepričanj 

in predsodkov. V prvi vrsti pa je treba poudariti kar globoko zasidran predsodek, da "pošteni" odvetnik pač 

ne more zagovarjati in braniti "barab", če pa to ţe počne, pa mu gre samo za denar. To elementarno 

nerazumevanje vloge in pomena zagovorništva je po mojem mnenju temelj nezaupanja, posplošenih 

negativnih ocen vsake poteze obrambe, ki je v nasprotju s prepričanjem javnosti, da je obdolţeni ali obtoţeni 

nesporno storilec dejanja, ki mu ga očita obtoţba, in da je kriv."  
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Brede Smolnikar in zadeva svobodo umetniškega ustvarjanja, ki sodi v širši krog pravic, 

zajetih s svobodo izraţanja
11

. V njej je Ustavno sodišče poudarilo velik pomen svobode 

umetniškega ustvarjanja. S tem je ustavna pritoţba doţivela epilog, ki ga pritoţniki ponavadi 

lahko pričakujejo šele na bolj odmaknjeni mednarodni ravni, pred ESČP. Teţko objektivno 

ocenjujem pomen in precedenčno vrednost te odločbe, za katero sem glasoval. Verjamem 

pa, da je na prepričljiv in pogumen način poudarila pomen umetniške ustvarjalne svobode 

avtorice, katere umetniško delo je bilo prepovedano in obsojeno na izginotje in fizično 

uničenje, ne da bi za to obstajale prepričljive (ustavno) pravne podlage. Ustavno sodišče 

"ocenjuje, da je poseg sodišč v pritoţničino pravico do umetniškega ustvarjanja prekomeren 

in da razlogi, ki sta jih navedli sodišči, niso zadostni, da bi sodišči lahko upravičili takšen 

poseg. Izpodbijani sodbi torej kršita pritoţničino pravico iz 59. člena Ustave, zato ju je 

Ustavno sodišče razveljavilo" (odločba v zadevi št. Up-406/05 z dne 12. 4. 2007, tč. 12). 

 

13. V primeru Nikula v. Finska ne gre toliko za slabo izbiro (izbor je resnično zelo velik), bolj 

gre za vprašanje, ali je ta primer uporabljen na ustrezen način. V tem primeru, kot v zelo 

številnih drugih primerih, je namreč ESČP ugotovilo kršitev 10. člena EKČP. Zato je zelo 

obseţno citiranje sodbe ESČP (v petih opombah) vprašljivo
12

, še zlasti, ker so citati 

uporabljeni za nasprotno odločitev (zavrnitev ustavne pritoţbe) in se iz njih ne vidi, da je 

ESČP ugotovilo kršitev svobode izraţanja iz 10. člena EKČP. Ustavno sodišče se ne 

sklicuje na tisti del Obrazloţitve sodbe, ki je podlaga takšni odločitvi (točke od 50 do 56 

obrazloţitve sodbe ESČP).
13

 ESČP v svoji obrazloţitvi med drugim poudarja pomembnost 

razlike med primeri, ko gre le za kritiko toţilca in ne sodnika ali sodišča kot celote (točka 

50).
14

 Z vidika obravnavanega primera je zanimivo, da je ESČP štelo, da kritika toţilca, 

izrečena v sodnem postopku, nima takšne teţe, kot če bi bila podana v medijih (točka 52)
15

 

in opozarja, da s tem ponavlja znano, večkrat izrečeno stališče ESČP.
16

 Ključnega pomena v 

zadevi Nikula je tisti del argumentacije ESČP, ki je bil podlaga za odločitev, da je Finska 

kršila 10. člen EKČP in za pravično zadoščenje, ki ga je ESČP namenilo pritoţnici. ESČP 

ocenjuje, da je, ne glede na milo kazen (ki jo ESČP šteje za kazensko sankcijo), samó 

                                              
11

 Prim. Gilles Dutertre, Key case-law extracts, COE Publishing, Strrasbourg, 2003, s. 313. 
12

 Med navedbami pritoţnika Odločba omenja, da se le-ta sklicuje na sodbo v zadevi Nikula proti Finski, "v 

kateri naj bi ESČP sprejelo stališče, da EKČP ščiti ne le vsebino idej, ampak tudi obliko, v kateri so 

izraţene, in da je pravica do svobode izraţanja  elementarni del pravice do obrambe, brez katere ni 

poštenega sojenja…" (točka 3 Obrazloţitve).  
13

 Ustavno sodišče omenja 51. točko le zato, da bi prikazalo, kako v zadevi Nikula v. Finska ni prišlo do 

kritike toţilčevih strokovnih in drugih kvalitet, temveč le do kritike toţilčevega obnašanja v zadevnem 

postopku. Kako relativna je razlika med primeroma, kaţe Odklonilno ločeno mnenje sodnikov Caflischa in 

Pastor Ridrueje, ki ocenjujeta, da je šlo za obtoţbe o neprofesionalnem obnašanju in za nespoštljivo 

obravnavanje toţilca, ki je vodilo do tako mile kazni, kot je plačilo stroškov postopka, saj jo je finsko Vrhovno 

sodišče oprostilo plačila globe. Primer je torej zanimiv tudi z vidika zatrjevanj, kako je denarna kazen v 

obravnavanem primeru argument za to, da ustavne pritoţbe kot nepomembne, in zato nedovoljene, ne bi 

smeli meritorno obravnavati.   
14

 V obravnavanem primeru ocenjuje Ustavno sodišče (točka 13), da mora biti avtoriteta izvedenca varovana 

"enako kot avtoriteta sodstva" in zavrača pritoţnikove navedbe, da je poloţaj drugačen, kadar se domnevno 

ţaljive trditve nanašajo na sodnega izvedenca in ne zoper sodišče.  
15

 Na oboje opozarja tudi dr. Andraţ Teršek: "Upoštevati je treba tudi razlike, če odvetnik na eni strani javno 

in neposredno kritizira sodišče, predvsem njegovo pristranskost in domnevno nepravičnost pri vodenju 

postopka, ali pa je na drugi strani na primer kritičen do mnenja izvedenca, ki ima za njegovo stranko 

odločilni pomen. In ni isto, če odvetnik kritiko na račun sojenja izrazi v sodni dvorani, med obravnavo, ali pa 

po koncu obravnave v javnosti, preko javnih občil ipd." (Svoboda izraţanja, IDC SE, Ljubljana, 2007, s. 72.) 
16

 Ustavno sodišče je v obravnavanem primeru zavzelo stališče, da je odvetnikova svoboda izraţanja zato, 

ker nastopa v sodnem postopku "omejena bolj, kot je lahko omejena pravica do svobode izraţanja 

kateregakoli posameznika na javnem mestu".  
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izjemoma mogoče šteti tovrstne posege v odvetnikovo svobodo govora za sprejemljive, ker 

so nujni v demokratični druţbi. 

 

14. Oblikovno in vsebinsko sta si Odločba Ustavnega sodišča v obravnavanem primeru in 

sodba ESČP v zadevi Nikula v. Finska precej vsaksebi. Večje podobnosti pa vidim med 

odločbo in ţe omenjenim Odklonilnim ločenim mnenjem sodnikov Caflischa in Pastor 

Ridrueja, ki sta glasovala proti sodbi ESČP o kršitvi 10. člena EKČP in zagovarjala 

upravičenost kaznovanja odvetnice zaradi ţaljivega izraţanja o toţilcu. Ločeno mnenje, 

podobno kot odločba Ustavnega sodišča, začenja s citiranjem domnevno ţaljivih ocen 

pritoţnice
17

, končuje pa z ugotovitvijo, da 10. člen EKČP ni bil kršen. Komur je blizu mnenje 

sodnikov, ki sta napisala ločeno mnenje, bo blizu tudi Odločba in obrazloţitev Ustavnega 

sodišča v obravnavanem primeru. Seveda pa je takšna, navidezno trdna zgradba, ki je 

utemeljevala upravičenost kaznovanja odvetnice v primeru Nikula v. Finska, izgubila na svoji 

prepričljivosti, ko je večina petih sodnikov glasovalo za obsodbo Finske, ker je kršila svobodo 

izraţanja iz 10. člena EKČP. 

 

15. ESČP opozarja na vprašanje nepristranskosti kazenskega sodišča
18

, enakosti oroţij in 

zastraševalnega učinka (chilling effect) kaznovanja na obnašanje odvetnikov v novih 

kazenskih postopkih.
19

 Ta opozorila so za Slovenijo toliko bolj na mestu, ker je pred 

slovenskim sodiščem lahko kaznovan le odvetnik, drţavnega toţilca pa sodišče ne more 

kaznovati zaradi ţalitve sodišča in udeleţencev v kazenskem postopku (78. člen Zakona o 

kazenskem postopku). To je samo razlog več proti lahkotnemu kaznovanju odvetnikov in 

široki razlagi, po kateri je dejstvo, da je 109. člen Zakona o pravdnem postopku prestal 

presojo ustavnosti (zadeva št. U-I-145/03) primerna podlaga za presojo obravnavanega 

primera, ki se je zgodil v posebej zahtevnem kazenskem postopku.
20

 Iz te obravnave je 

mogoče izluščiti več milejših moţnosti, kot je izrek denarne kazni odvetniku: prva je opozorilo 

odvetniku, prekinitev njegovega nastopa, kadar po oceni sodišča prestopi meje dovoljenega, 

 druga je moţnost, da se obvesti Odvetniško zbornico o njegovem ravnanju (po analogiji, da 

sme sodišče obvestiti pristojnega drţavnega toţilca, če meje prestopi drţavni toţilec) in 

tretja, da izvedenec z zasebno toţbo uveljavlja ţalitev
21

. Gre za milejše ukrepe, ki bi lahko 

dosegli isti cilj na način, da se niti sodiščem niti odvetniku ne bi bilo treba ukvarjati z novo 

                                              
17

 Avtorja ločenega mnenja navajata naslednje domnevno ţaljive ocene, ki jih je odvetnica izrekla na račun 

toţilca: “blatant abuse in respect of the presentation of evidence”, of procedural tactics designed “to make a 

witness out of a co-accused so as to support the indictment”, of “trumped-up charges”, of “deliberate abuse 

of discretion”, of “role manipulation” and, to sum up, of “breaching his official duties and jeopardising legal 

security”. 
18

 S tega vidika zelo kritično obravnava moţnost kaznovanja odvetnikov zaradi ţalitve sodišča sodnik dr. 

Boštjan M. Zupančič v Pritrdilnem ločenem mnenju v zadevi Kyprianou v. Ciper. 
19

 Po mnenju dr. Andraţa Terška so "neodvisnost, samostojnost in svoboda izraţanja, s katero odvetnik 

brani pravice in interese stranke, kot tudi pristna neodvisnost in nepristranskost sodišča (predvsem v 

najpomembnejših sodnih primerih, ki na primer zadevajo zaporne kazni ali visoke premoţenjske zneske), 

pomembnejši od morebitnih osebnih občutenj sodnika, porotnika, toţilca, nasprotne priče ali sodnega 

izvedenca glede "primernosti" odvetnikovih ravnanj in njihove osebne (čustvene) prizadetosti." (Svoboda 

izraţanja, IDC SE, Ljubljana, 2007, s. 72.) 
20

 Zahtevnost dokazujeta 30-letna kazen, na katero je pravnomočno obsojen klient odvetnika, ki je bil 

kaznovan za ţalitev sodišča in sprejem obsojenčeva ustavne pritoţbe (v kateri med drugim zatrjuje kršitev 

pravice do sojenja v navzočnosti in pravice do izvajanja dokazov v njegovo korist) v obravnavo v kazenskem 

senatu Ustavnega sodišča (sklep št. Up-3367/07 z dne 27. 3. 2008). 
21

 Na to moţnost opozarja tudi ustavna pritoţba, ki pa dodaja, da zasebni toţilec v takšnem primeru ne bi 

mogel biti uspešen, ker bi moral dokazovati, da je odvetnika pri njegovi kritiki izvedencev vodil namen 

zaničevanja.  
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zadevo: utemeljevanjem in izpodbijanjem denarne kazni zaradi ţalitve sodišča. Slednje 

namreč odvetnika in sodišče odvrača od zahtevne kazenske zadeve. 

 

16. Iz sodbe ESČP v zadevi Nikula v. Finska izhaja, da bi se toţena drţava lahko 

ekskulpirala samo, če bi prepričljivo izkazala, da je bila podlaga za kaznovanje v nujni 

druţbeni potrebi (pressing social need) (točka 55). Sodb ESČP, v katerih je ESČP ugotovilo 

kršitev 10. člena EKČP, ker drţava tega ni uspela izkazati, je na desetine. V vsaki od njih 

najdemo poudarjena opozorila o tem, kako omejitve svobode izraţanja praviloma pomenijo 

nedovoljen in nesorazmeren poseg v konvencijsko pravico iz 10. člena EKČP.  

 

17. Naj za ilustracijo navedem samo tiste sodbe ESČP, v katerih je bila ugotovljena kršitev 

10. člena EKČP in v katerih ESČP opozarja, da EKČP varuje svobodo govora pred posegi 

tudi v primerih, ko gre za izraţanje, ki ni nekonfliktno, temveč je žaljivo, šokantno ali 

vznemirljivo (offend, shock or disturb): Sunday Times v. Zdruţeno kraljestvo (1979), 

Lingens v. Avstrija (1986), Observer and Guardian v. Zdruţeno kraljestvo (1991), Sunday 

Times v. Zdruţeno kraljestvo II (1991), Vereinigung Demokratischer Soldaten Österrichs in 

Gubi v. Avstrija (1994), Vogt v. Nemčija (1995), De Haes and Gijsels v. Belgija (1997), 

Oberschlick v. Avstrija (1997), Grigoriades v. Grčija (1998), Incal v. Turčija (1998), Hertel v. 

Švica (1998), Lehideux and Isorni v. Francija (1998), Fressoz and Roire v. Francija (1999), 

Bladet Tromsø and Stensaas v. Norveška (1999), Karataş v. Turčija (1999), Sürek and 

Özdemir v. Turčija (1999), Ceylan v. Turčija (1999), Arslan v. Turčija (1999), Gerger v. 

Turčija (1999), Okçuoğlu v. Turčija (1999), Sürek v. Turčija II (1999), Öztürk v. Turčija 

(1999), Wille v. Linchenstein (1999), Nilsen and Johnsen v. Norveška (1999), Özgür 

Gündem v. Turčija (2000), Bergens Tidende in ostali v. Norveška (2000), Şener v. Turčija 

(2000), Lopes Gomes da Silva v. Portugalska (2000), Du Roy and Malaurie v. Francija 

(2000), Jerusalem v. Avstrija (2001), Thoma v. Luksemburg (2001), Marônek v. Slovaška 

(2001), Feldek v. Slovaška (2001), Association Ekin v. Francija (2001), Perna v. Italija 

(2001), Dichand in ostali v. Avstrija (2002), Unabhängige initiative informationsvielfalt v. 

Avstrija (2002), Gawęda v. Poljska (2002), Skałka v. Poljska (2003), Scharsach and news 

Verlagsgesellschaft mbH v. Avstrija (2003), Gündüz v. Turčija (2003), Busuioc v. Moldova 

(2003), Giniewski v. Francija (2006), Malisiewicz-Gasior v. Poljska (2006), Raichinov v. 

Bolgarija (2006), Klein v. Slovaška (2006), Kobenter and Standard Verlags GMBH v. Avstrija 

(2006), Mamere v. Francija (2007), Radio Twist, a.s. v. Slovaška (2007), Kwiecień v. Poljska 

(2007), Vereinigung bildender Künstler v. Avstrija (2007), Lepojić v. Srbija (2007), Filipović 

v. Srbija (2007), Kuliś v. Poljska (2008). 

 

18. V okviru tega ločenega mnenja ni mogoče natančneje analizirati prakse ESČP glede 

kršitev 10. člena EKČP. Lahko pa ugotovimo, da kaţe ESČP posebno občutljivost za 

tovrstne posege in postavlja visoke standarde, ki jih morajo spoštovati podpisnice EKČP, če 

ne ţelijo, da bi bile obsojene pred ESČP. Med drugim iz citiranih primerov več kot jasno 

izhaja, da za kaznovanje sodišča ni dovolj dokazati ţaljivosti podanih izjav in ocen (še 

posebej, če so bile dane v postopku obrambe pravic obdolţenca v kazenskem postopku). 

Zato bi bilo za utemeljitev Odločbe Ustavnega sodišča v obravnavanem primeru bolj 

primerno izbrati kakšno od tistih sodb ESČP, ki ugotavlja, da ni bilo kršitve 10. člena EKČP.  

 

19. Zakaj je za obravnavano zadevo posebej pomembna sodba ESČP v zadevi Kyprianou v. 

Ciper, ki je odločba Ustavnega sodišča sploh ne omenja? Pritoţnik je izkušen odvetnik, ki se 

je odločno uprl sodišču, ko je le-to hotelo, po njegovem mnenju, preveč omejevati oziroma 

usmerjati njegov zagovor obtoţenega za umor. Kaznovan je bil s petimi dnevi zapora zaradi 



 9 

ţalitve sodišča. Pritoţnik pred ciprskim Vrhovnim sodiščem ni bil uspešen, pač pa je ESČP 

pritoţniku ugodilo. Veliki senat ESČP je odločil, da vprašanja kršitve svobode izraţanja iz 10. 

člena EKČP ne bo presojal v okviru kršitve 6. člena EKČP (poštenost sojenja), temveč 

posebej. Postavil se je na stališče, da gre za poseg v pritoţnikovo svobodo izraţanja (tč. 166 

Obrazloţitve). ESČP si je zastavilo vprašanje, ali je bilo kaznovanje, ki ima sicer pravno 

podlago v ciprski Ustavi in zakonodaji, nujno v demokratični druţbi. Pri izvedbi testa o tem je 

upoštevalo tudi meje polja proste presoje toţene drţave (tč. 170) in na vprašanje odgovorilo 

negativno. Pri tem je izhajalo od posebej pomembne vloge, ki jo imajo odvetniki v kazenskem 

postopku (tč. 173) in od velikega pomena svobode izraţanja za njihovo delovanje (tč. 174). 

Odvetnik je v izjemno zahtevni situaciji, ko brani interese svoje stranke pred sodiščem. 

ESČP opozarja tudi na 20. člen Temeljnih načel o vlogi odvetnikov (sprejetih 1990. leta na 

Osmem kongresu Zdruţenih narodov o preprečevanju kriminala in obravnavanju 

obdolţencev), ki določa, da morajo odvetniki uţivati civilno in kazensko imuniteto pri 

izraţanju stališč, oblikovanih v dobri veri v pisnem ali ustnem zagovoru pred sodiščem.  

 

20. Posebej zanimiv je tisti del sodbe ESČP, v katerem govori o zahtevni vlogi, ki jo ima 

odvetnik pri obrambi svojega klienta pred kazenskim sodiščem, kjer je razpet med lastnim 

interesom in interesom svojega klienta (tč. 175). ESČP poudarja, da je v takem primeru, ko 

je pritoţnik izrazil določeno mero nespoštovanja do sodišča v okviru obrambe obtoţenega za 

umor (tč. 176) treba vzpostaviti pošteno ravnovesje med obrambo avtoritete sodstva na eni 

strani in svobodo izraţanja na drugi (tč. 177). Ocenilo je, da je bil poseg v svobodo izraţanja 

pritoţnika nesorazmeren, pa čeprav je prestal le del prisojenemu kazni zapora (tč. 182, 183). 

Na taki podlagi je veliki senat ESČP soglasno ugotovil kršitev 10. člena EKČP (svoboda 

izraţanja).  

 

21. Iz te sodbe ESČP v zadevi Kyprianou v. Ciper izhaja, da je poseg v svobodo izraţanja 

tako pomemben, da ga je treba obravnavati samostojno in ne v okviru kršitve pravice do 

poštenega sojenja; da omejevanje svobode izraţanja s kaznovanjem zagovornika zaradi 

ţalitve sodišča predstavlja posebej občutljivo in pomembno načelno vprašanje in da velja pri 

obravnavi posegov v odvetnikovo svobodo izraţanja v najzahtevnejših kazenskih postopkih 

upoštevati, da mora storiti vse, kar je mogoče, da uspešno zagovarja obtoţenca. 

 

22. Na tej točki je mogoče opaziti še eno zanimivo podobnost med primerom Kyprianou in 

obravnavanim primerom ustavne pritoţbe dr. Petra Čeferina: izkušena odvetnika se nista 

pustila z nobeno groţnjo o kaznovanju odvrniti od obrambe svojega klienta (v primeru 

Kyprianou je šel odvetnik raje v zapor, kot da bi se opravičil sodišču, ki je po njegovem 

mnenju neupravičeno omejevalo njegovo pravico do izraţanja, v obravnavanem primeru pa je 

odvetnik kljub kaznovanju ponovil enako ostre ocene izvedeniškega dela v nadaljevanju 

kazenskega postopka pred instančnim sodiščem in bil zato stroţje kaznovan).  

 

23. To so temeljne slabosti, zaradi katerih nisem mogel podpreti odločbe Ustavnega sodišča 

v obravnavani zadevi. Bi drugačno izhodišče za presojo upravičenosti posega v svobodo 

izraţanja in bolj celovito upoštevanje dosedanje prakse Ustavnega sodišča in prakse ESČP 

vodili do drugačnega rezultata? Po mojem mnenju bi bil odgovor na to, bolj ali manj 

hipotetično vprašanje, lahko tudi pozitiven. Seveda pa je enostavneje opozarjati na slabosti 

sprejete odločitve, kot oblikovati alternativno. Zato razumen dvom ni odveč niti nasproti 

mojemu stališču, da mi ne bi mogli očitati tistega, kar so očitali dr. Francetu Prešernu, ko se 
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je celo desetletje neuspešno potegoval za odvetniško funkcijo, torej "grajavosti, ki lastnim 

napakam prizanaša, a vse drugo po mili volji biča…".
22

 

 

 

 

 

 

dr. Ciril Ribičič 

    S o d n i k 

 

                                              
22

 Po Skabernetovem pričevanju je bil to eden od razlogov, da dr. France Prešeren leta 1843 ni mogel 

postati odvetnik. Prim. dr. Peter Čeferin, Odvetniška zbornica Slovenije, Odlomki iz zgodovine, Ljubljana, 

2006, s. 13, 14.  


