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1. Za pisanje ločenega mnenja sem se odločil iz treh razlogov. Najprej zaradi okrepitve in 

jasnejše ponazoritve nekaterih nosilnih argumentov odločbe (s katerimi se vsekakor 

strinjam), potem, ker mi ločeno mnenje omogoča nekoliko bolj oseben (in bolj svoboden) 

način izraţanja, in tretjič  zaradi odgovora na nasprotne argumente, ki so bili izrečeni med 

razpravo na plenarni seji (na katere pa obrazloţitev odločbe ni v celoti ali morda ni dovolj 

izčrpno odgovorila). Svojo pozornost namenjam trem vprašanjem: Kakšna je vloga odvetnika 

v sodnem postopku, kako poseben poloţaj imajo sodni izvedenci, in zakaj sodba v zadevi 

Kyprianou proti Cipru
1
 ni podobna obravnavanemu primeru. 

 

2. Na plenarni razpravi je bil večkrat omenjen poseben poloţaj ustavnega pritoţnika kot 

odvetnika v konkretnem kazenskem postopku. Njegov varovanec je bil obtoţen trojnega 

umora najoţjih sorodnikov in odvetnik (ustavni pritoţnik) naj bi bil tudi osebno prepričan, da 

tega dejanja ni storil on ter da ga je sodišče ţe vnaprej obsodilo – skratka, da si je ţe vnaprej 

ustvarilo mnenje, da je prav on storilec tega grozljivega zločina. Zato naj bi bilo tudi 

nenaklonjeno novim dokaznim informacijam – morda zaradi podzavestnega strahu, da bi 

omajale in razgradile prejudic. V silni vnemi pomagati svojemu varovancu, v čigar nedolţnost 

je bil sam globoko prepričan, je v čustvenem zanosu uporabil besede, ki jih je sodišče 

ocenilo kot ţaljivo osebno diskvalifikacijo izvedencev kot strokovnjakov. Zaradi tega 

posebnega poloţaja – huda obtoţba njegovega varovanca in odvetnikova močna čustvena 

angaţiranost, spodbujena z globokim prepričanjem v njegovo nedolţnost, bi morala imeti 

sodišča višji tolerančni prag pri ocenjevanju, kako daleč gre lahko odvetnik (zagovornik) z 

ostrino in neprizanesljivostjo kritike za njegovega varovanca "uničujočih" izvedenskih mnenj.  

 

3. Na prvi pogled se res zdi, da bi lahko imela sodišča v takih poloţajih več razumevanja in 

večjo toleranco za odvetnikove ostre, neprizanesljive, celo grobe in nevljudne besede. A zgolj 

na prvi pogled. Če namreč pomislimo na vlogo odvetnika v sodnih postopkih in na smisel 

odvetniškega zastopanja, potem pač ni mogoče brez razmisleka o nekaterih temeljnih 

značilnostih sodnih postopkov. Tisto, kar se mi zdi tu pomembno, je racionalnost sodnega 

postopka, ali če hočete, sporočilo, ki jo daje tista definicija sodnih postopkov, ki v njih vidi 

način reševanja sporov z močjo racionalnih, razumnih argumentov – in ki pravi, da je sodni 

postopek v svojem bistvu spopad argumentov, kjer se namesto z oroţjem in s fizično 

premočjo zmaguje z argumenti in z močjo razuma.
2
 Prva zapoved odvetniškega poklica bi 

                                              
1
 Sodba ESČP z dne 15. 12. 2005 (73797/01). 

2
 Sodni postopek mora biti zasnovan tako, da zagotavlja odprto, svobodno in racionalno diskusijo vseh 

zainteresiranih strani. Resnica se zato v njem pravzaprav ne (samo) ugotavlja, temveč se konstituira. In v 

takem (racionalnem) postopku »ugotovljeno« dejansko stanje tudi ne more imeti svoje legitimacije v 

nekakšni sposobnosti sodišča uvideti resnico, temveč v spoštovanju postopkovnih pravil in v razumnih 

argumentih, s katerimi sodišče utemelji svoja stališča – tako glede izbire in razlage (ter potem uporabe) 
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morala biti zato odstranitev vsega, kar preprečuje in ovira razum, ki edini omogoča dostop do 

razumnih argumentov. Odvetnik bi se moral potem ne samo zaradi varovanja avtoritete in 

ugleda sodstva kot celote, ampak v enaki meri zaradi varovanja koristi svojega varovanca do 

skrajnosti izogibati čustvenim izbruhom – tako v besedah kot v dejanjih.
3
 Vse svoje duševne 

kapacitete bi moral nameniti razumu in iskanju racionalnih argumentov, ki edini lahko 

koristijo njegovemu varovancu. Izgovor, da je uporabil neprimerne besede, s katerimi je uţalil 

katerega od udeleţencev v postopku, ker je bil zaradi prepričanja, da je njegov varovanec, 

obtoţen trojnega umora, nedolţen, (upravičeno) čustveno angaţiran in da je zato treba imeti 

v takih situacijah (ko gre za obrambo varovanca, ki mu grozi tridesetletna zaporna kazen) 

več razumevanja, je dvakrat slab. Najprej, ker kaţe na šibkost odvetnikove profesionalnosti 

(tako z vidika obvladovanja afekta kot z vidika sposobnosti iskanja dobrih pravnih 

argumentov – čustveni izbruhi seveda niso pravni argumenti) in drugič, ker bi, če bi ga 

posplošili, v svoji skrajnosti privedel do tega, da v sodnih postopkih zmagujejo čustva – da 

na koncu uspe stranka, katere odvetnik je uporabil več čustvenega naboja in je zato (povsem 

legitimno) smel biti tudi bolj predrzen, nesramen in ţaljiv do sodišča ter do drugih 

udeleţencev v postopku. In morda še tretjič: ţivljenjske izkušnje kaţejo, da je (pretirana) 

čustvena reakcija velikokrat posledica frustracije. In kdaj praviloma pride v sodnih postopkih 

do frustracije: takrat, ko zmanjka razumnih argumentov – bodisi, ker jih v resnici ni (več), 

bodisi, ker jih odvetnik ne vidi ali jih ni sposoben videti, morda odkriti in artikulirati. Prav zato, 

ker gre za obtoţenčevo ţivljenje tako usoden postopek (od tega, kako se bo iztekel, je 

odvisno njegovo celotno nadaljnje ţivljenje – grozila mu je tridesetletna zaporna kazen, ki je 

bila potem tudi izrečena), bi moral biti njegov zagovornik toliko bolj profesionalen, kar 

pomeni, sposoben osredotočiti se na iskanje razumnih argumentov za obrambo, ki bi edini 

lahko koristili njegovemu varovancu - namesto z izrekanjem ţaljivih ocen osebno 

diskvalificirati izvedenca in s tem usmerjati postopek stran od razumnega, na racionalnih in 

strokovnih pravnih argumentih temelječega diskurza, v iracionalno in za učinkovitost 

postopka (učinkovitost tako z vidika pospešitve postopka, kot z vidika pravilnosti končne 

odločitve, ki naj bi bila na podlagi njega sprejeta) pogubno – čustveno sfero. 

 

4. Uporabe ţaljivih ocen, ki gredo onkraj ostre kritike, in s katerimi odvetnik izvedence 

osebno diskvalificira, v racionalno organiziranem sodnem postopku zato po mojem nikoli ni 

mogoče opravičevati s tem, da je odvetnik globoko verjel v nedolţnost svojega varovanca ter 

da mu je profesionalnost (in v tem okviru etika njegovega poklica) nalagala zanj storiti vse, 

da doseţe njegovo oprostitev (tudi, recimo, če s tem sebe izpostavi postopkovnemu 

kaznovanju). Prav zavoljo profesionalnosti in ker se zaradi tega (ker je zavezan standardom 

odvetniškega poklica
4
) dobro zaveda, da v sodnih postopkih zmagujejo izključno razumni 

                                                                                                                                             
zgornje premise kot glede ugotovitve (morda bolje vzpostavitve) spodnje premise. »Ugotovljeno« dejansko 

stanje tako tudi ne potrebuje legitimacije zunaj postopka. Nasprotno, tisto, kar potrebuje opravičilo 

(utemeljitev), je sam sodni postopek kot celota. (prim. Uzelac, Istina u sudskom postupku, Pravni fakultet u 

Zagrebu, 1997, str. 214 in nasl.). Se pravi, ali je tak, da omogoča odprto, svobodno in pošteno izmenjavo 

med seboj tekmujočih racionalnih argumentov ter potem zmago tistih, ki so strokovno, logično in razumno 

prepričljivejši. 
3
 Varstvo avtoritete sodišča se ne nanaša samo na zavest, da so sodišča tisti forum, k i je namenjen 

reševanju sporov oziroma za odločanje o krivdi ali nedolţnosti, pač pa tudi na zavest, kako se to počne. 

Torej na zavest, da se ti spori rešujejo oziroma, da se odloča o krivdi ali nedolţnosti izključno na podlagi 

razumnih (pravnih) argumentov. 
4
 Med katere gotovo spada postulat "biti sluţabnik prava" – in ne emocionalni sluţabnik svojega klienta 

(prim. Čeferin, članek Odvetnik in etika, Podjetje in delo, št. 6-7, l. 2007, str. 1574). V 77.a čl. Statuta 

Odvetniške zbornice Slovenije je kot ena od kršitev odvetniške dolţnosti navedeno tudi neprimerno ali ţaljivo 

obnašanje ali izraţanje pri opravljanju odvetniškega poklica. Med etičnimi pravili tega poklica je tudi 

varovanje ugleda sodišč in drugih drţavnih organov ter odvetnikova dolţnost krepiti zaupanje javnosti v 
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argumenti, mora vselej in v vsaki situaciji, izključno in samo zaradi varovanja koristi svojega 

varovanca znati ohraniti mirno kri in hladne ţivce ter dati vse svoje duševne sposobnosti na 

razpolago razumu. Saj je stara resnica, da tam, kjer so čustva, razum odpoveduje. In še 

nekaj. Moder pravnik, ki se zaradi takšnih ali drugačnih nesrečnih okoliščin znajde kot 

stranka pred sodiščem, bo za zastopanje pooblastil odvetnika – četudi gre za spor z 

njegovega pravnega področja, ki ga kot specialist briljantno obvlada. Zakaj? (Tudi) zato, ker 

ve, da bo čustveno neprizadet profesionalen pravni zastopnik prej našel dobre racionalne 

(pravne) argumente, kot bi jih sam – ker je osebno prizadet in zato zmanjšano sposoben 

angaţirati razumno sfero svojih duševnih potencialov. In za konec (te točke): Da je bilo 

nestrinjanje z izvedenskim mnenjem ter tudi ostro in neprizanesljivo (konec koncev lahko 

tudi »uničujočo«) kritiko mogoče izraziti na še dostojen in zato odvetnikovemu poloţaju še 

primeren način (na način, ki ni v očitnem nasprotju s pravniško in splošno kulturno ravnijo), 

dokazuje ustavni pritoţnik s svojimi navedbami v ustavni pritoţbi, ko ponavlja tisto, kar je 

povedal na obravnavi, vendar brez ţaljivih vrednostnih sodb o izvedencih (zaradi katerih mu 

je bila izrečena denarna kazen). Njegova stališča, "… da je […] izvedenec uporabljal pri 

izdelavi svojega izvedenskega mnenja diagnostična in terapevtska sredstva, za katera ni bil 

usposobljen, da je v svojem mnenju zapisal, da je uporabljal Binetov test, ne da bi kdajkoli v 

ţivljenju videl original tega testa…", ter da je na "… vprašanja, ali je kdaj slišal, da bi kdo, ki 

je bil simbiotično navezan na svojo mamo, svojo mamo likvidiral, da bi tisti, ki je vse svoje 

ţivljenje trpel zaradi poudarjenega strahu pred zapuščenostjo, pobil vse tiste, na katere je bil 

navezan in se je bal, da jih bo izgubil, […] hladnokrvno odgovoril, da je taka oseba […] tisti 

hip, ko mati ne more zadostiti njegovim ţeljam, sposoben tak objekt odstraniti, kar pomeni po 

izvedencu tudi umoriti mater", zaradi česar je "obramba […] tako izvedenstvo ocenjevala kot 

skrajno neodgovorno", so vsekakor ostra, neprizanesljiva, morda tudi nevljudna in taka, za 

katera bi bilo mogoče celo reči, da je z njim odvetnik pokazal določeno nespoštljivost do 

izvedenca. Vendar je bistveno, da so bila usmerjena v in omejena na način dela izvedenca.
5
 

Označevanje dela izvedencev z izrazi: "neosmišljeno nakladanje", "izvedenčevi umotvori", 

"strokovna šibkost izvedencev", "psihiater si je pomagal s psihološkimi metodami, ki jih 

absolutno ne razume", "psiholog z zastarelimi psihološkimi metodami iz kamene psihološke 

dobe ter neznanstvenim psihodinamskim konceptom", pa ni bilo usmerjeno (ali omejeno) v 

(na) način dela izvedencev, pač pa v njuno osebno diskvalifikacijo kot strokovnjakov.
6
 

5. Trditev, v katerih so bile vsebovane ţaljive vrednostne sodbe, ustavni pritoţnik res ni 

usmeril zoper sodišče, ampak jih je naslovil na izvedenca. Obrazloţitev pravilno poudarja 

primerljivost poloţaja stalnega zapriseţenega sodnega izvedenca s poloţajem sodnika. 

Izvedenec je več kot samo posrednik informacij o obstoju pravno pomembnih dejstev. 

Njegova aktivnost in vloga se v sodnem postopku v marsičem pribliţuje sojenju. Je namreč 

posrednik sodniku manjkajočega strokovnega znanja, ki marsikdaj uravnoteţi subjektivnost 

ali celo pristranskost drugih personalnih dokaznih sredstev. Specifičnost izvedenstva je tudi, 

da se marsikdaj z njim sodišču posreduje znanje, ki je potrebno za normativno konkretizacijo 

določenega pravnega standarda, torej za spoznanje zgornje premise sodniškega silogizma. 

Uporabe pravnega standarda za konkretni primer si tudi ni mogoče zamisliti brez uporabe 

                                                                                                                                             
njihovo delo – zaradi česar naj se vzdrţi ţaljivih in omalovaţujočih izjav o delu teh organov in o njihovih  

odločitvah (prim. 18. čl. Kodeksa odvetniške etike).  
5
 V zadevi Kyprianou proti Cipru (podrobneje bo obravnavana v nadaljevanju) je ESČP poudarilo prav ta 

vidik, ko je v 179. točki navedlo: "V zvezi z vedenjem pritoţnika lahko Sodišče ugotovi, da je pritoţnik izkazal 

določeno nespoštljivost do sodnikov kazenskega sodišča. Vendar pa so bile njegove pripombe, četudi 

nevljudne, usmerjene v in omejene na način, kako so sodniki vodili postopek, zlasti v zvezi z navzkriţnim 

zasliševanjem priče, ki ga je pritoţnik izvajal med zagovorom svoje stranke, ki je bila obtoţena umora." 
6
 V tem je tudi ena od odločilnih razlik med tem primerom in primerom v zadevi ESČP Nikula proti Finski (gl. 

opombo 14 odločbe, h kateri dajem pritrdilno ločeno mnenje). 
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tipologičnih argumentov za določeno druţbeno okolje
7
 - če je to okolje poklicno oziroma 

strokovno, bo s tem, kakšna so tipična vedenja in ravnanja tega okolja, sodnika seznanil 

izvedenec. Sama normativna konkretizacija pravnega standarda je sicer v izključni 

kompetenci sodnika, vendar je mogoča le s pomočjo znanja, ki ga sodniku posreduje 

izvedenec. Ker torej izvedenec sodišču posreduje znanje, ki bi ga sicer (če ne bi šlo za 

strokovna vprašanja, ki presegajo raven splošne razgledanosti) moral imeti ţe sodnik sam – 

neodvisno od konkretnega postopka (in ga uporabiti pri sojenju – bodisi za oblikovanje 

stališča, oziroma predstave o obstoju prvin spodnje premise
8
, bodisi za iskanje in oblikovanje 

zgornje premise), pomembno sodeluje pri sojenju (čeprav izvedenec ne sodi, na sojenje 

bistveno vpliva – bodisi prek sodišča na dokazno oceno, bodisi prek vpliva na normativno 

konkretizacijo pravnih standardov). Navzven se to kaţe v aktivnem sodelovanju izvedenca in 

sodišča – izvedenec ima pravico zahtevati pregled spisa, pregledati zdravstveno in drugo 

dokumentacijo, opraviti ogled, pregledati stranko, opraviti različne medicinske in psihološke 

teste ter preiskave, zahtevati druga pojasnila.
9
 Vse to izvedenca pribliţuje sodniku, oziroma 

ga postavlja v poloţaj specifičnega pomočnika sodišča – »je nekakšen njegov organ, 

sodelavec in javni funkcionar v pravdi«.
10

 

 

6. Izvedenci so torej bistveno več oziroma so nekaj drugega kot »[ne]kdo, ki sodeluje v 

postopku«. Še posebej, kadar gre za stalne zapriseţene sodne izvedence. Zato ni bistvene 

razlike med poloţajem, ko so ţaljive vrednostne ocene izrečene zoper sodnika in poloţajem, 

ko jih je kdo od udeleţencev v postopku namenil zapriseţenemu izvedencu. Ko je tako, mora 

biti temu sorazmerna tudi omejitev odvetnikove svobode izraţanja v sodnih postopkih – na 

enak način in z enako mero (količino) je treba varovati "avtoriteto sodstva" bodisi takrat, ko je 

ekscesno ravnanje zagovornika usmerjeno neposredno na samega sodnika, ki vodi 

postopek, kot takrat, ko se nanaša "samo" na izvedenca. 

7. Sodnik dr. Ciril Ribičič je v Pismu iz Norveške
11

 pragmatičen pristop Norveškega 

Vrhovnega sodišča, po katerem v vsaki konkretni zadevi, v kateri gre za presojo, ali je bila 

kršena EKČP, skušajo odgovoriti na naslednje vprašanje: kako bi tukaj in zdaj o zadevi 

odločili sodniki ESČP, če bi se zadeva znašla na njihovih mizah v Strasbourgu, ocenil kot 

realističen, učinkovit in načelen hkrati. Ker se z njim v celoti strinjam, se mi zdi, da bi bilo 

                                              
7
 Prim. Pavčnik, Argumentacija v pravu, druga, spremenjena in dopolnjena izdaja, Pravna fakulteta in 

Cankarjeva zaloţba, Ljubljana, 2004, str. 142. 
8
 Pri vsaki dokazni oceni so potrebna določena abstraktna pravila ţivljenjskih izkušenj, elementarna, splošno 

znana pravila določenih strok ali celo znanosti (npr. pravilo, da isti predmet ne more biti istočasno na dveh 

različnih mestih, pravilo, da se sladoled na soncu topi, da ljudje v zagatnih čustvenih poloţajih zardevajo), ki 

dokazne informacije o dejstvih poveţejo v dejanske sklepe o tem, ali je določena trditev stranke o 

določenem pravno pomembnem dejstvu resnična (dokazana). 
9
 Kadar ima izvedensko mnenje odločilen pomen za odločitev sodišča in kadar delo izvedenca v bistvenem 

nadomesti dokazni postopek pred sodiščem, mora biti strankam zagotovljeno, da sodelujeta pri izvedenčevih 

aktivnostih, ki so nujne za njegov izvid - npr., da sodelujejo pri pogovorih, ki jih vodi izvedenec, da 

»zaslišanim« osebam pred izvedencem postavljajo vprašanja, da se opredelijo do dokumentacije, ki jo 

izvedenec namerava uporabiti (prim. zadevo ESČP Mantovanelli proti Franciji – JD 1997-II, str. 424, povzeto 

po Galič, Ustavno civilno procesno pravo, GV Zaloţba, Ljubljana, 2004, str. 172; prim tudi sklep VS RS II Ips 

772/2005 z dne 9. 2. 2006). Po mnenju nekaterih lahko izvedenec poizveduje celo pri tretjih osebah – vendar 

mora o takih ukrepih obvestiti stranki, ki sta lahko pri tem navzoči (Fasching, Lehrbuch des 

oesterreichischen Zivilproßrecht, Manz, Dunaj, 1990, str. 520). 
10

 Prim. Juhart, Civilno procesno pravo, Univerzitetna zaloţba, Ljubljana, 1961, str. 390; podobno Fasching, 

op. cit., str. 516, 517. Funkcijo specifičnega pomočnika sodnika je izvedencu pripisalo tudi ESČP v zadevi 

Boenisch proti Avstriji (Series A 92), ki je v imenovanju izvedenca videlo podelitev funkcije nevtralnega in 

nepristranskega pomočnika sodišča. 
11

 Objavljeno je bilo v devetnajsti številki letošnje Pravne prakse (str. 29). 
11

 Objavljeno je bilo v devetnajsti številki letošnje Pravne prakse (str. 29). 
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treba opraviti primerjavo z zadevo Kyprianou proti Cipru. Razen tega se je med plenarnim 

diskurzom sodba ESČP v tej zadevi uporabljala kot argument proti odločitvi, ki je bila potem 

izglasovana, češ da bi njeno sporočilo narekovalo ugoditev ustavni pritoţbi. 

 

8. Po mojem mnenju zadeva Kyprianou ni primerljiva s to zadevo – vsaj ne v tisti točkah, 

zaradi katerih je ESČP soglasno ugotovilo kršitev 10.čl. EKČP. Za boljšo osvetlitev te 

zadeve, bom na kratko povzel bistvene prvine konkretnega dejanskega stanu: Sodišče je 

odvetnika (Kyprianouja) opozorilo, da je njegovo navzkriţno zasliševanje preveč natančno, 

na kar je odvetnik odgovoril, da bo prenehal z navzkriţnim zasliševanjem in prosil, naj mu 

sodišče, če meni, da svojega dela ne opravlja korektno, dovoli, da od primera odstopi. 

Sodišče mu je odgovorilo, da spada to vprašanje v polje proste presoje sodišča ter da glede 

na to, kar je bilo slišati, odvetniku ne dovoli odstopa (sklicujoč se na zadevo Kafkaros proti 

Republiki). Odvetnik je nato izjavil, da ker mu sodišče onemogoča nadaljevanje navzkriţnega 

zasliševanja glede bistvenih točk zadeve, njegova navzočnost ne sluţi nikakršnemu namenu. 

In potem pride tisto, kar je (po mojem mnenju) bistveno: Odvetnik je rekel še naslednje: »In 

ţal mi je, da moram povedati, da so se medtem, ko je potekalo navzkriţno zasliševanje člani 

senata med seboj pogovarjali in si podajali 'ravasakia
12

', kar mi onemogoča, da nadaljujem z 

navzkriţnim zasliševanjem s potrebno odločnostjo, če sem pod skrivnim nadzorom 

sodišča.« Sodišče se je na te besede odzvalo z naslednjim: »Menimo, da je to, kar je g. 

Kyprianou pravkar izrekel, in zlasti način, kako naslavlja sodišče, razţalitev sodišča, g. 

Kyprianou pa ima dve moţnosti: bodisi, da vztraja pri tem, kar je izrekel, in navede razloge, 

zakaj naj mu ne bi bila izrečena kazen, ali pa se odloči, da izjave prekliče. To moţnost mu 

dajemo izjemoma. Določba prvega (a) odstavka 44. člena Zakona o sodiščih velja v celoti.« 

Odvetnik je potem izjavil, naj mu sodijo in v svoj zagovor navedel naslednje: »Medtem, ko je 

potekalo navzkriţno zasliševanje, sem na lastne oči videl majhne listke, ki so si jih podajali 

sodniki, kar ni najbolj laskavo za obrambo. Kako naj v takšnih okoliščinah najdem moč, da 

branim človeka, ki je obtoţen umora?« Sodniki so si nato vzeli odmor za razmislek o zadevi, 

potem pa izrekli: »Še vedno menimo, da je to, kar je izrekel g. Kyprianou, vsebina, način in 

ton njegovega glasu, razţalitev sodišča, kot je določeno v prvem (a) odstavku 44. čl. Zakona 

o sodiščih 14/60…, to je izkazovanje nespoštovanja do sodišča z besedami in vedenjem.« 

Sodišče je dalo odvetniku še eno priloţnost, da se izjavi. Odvetnik jo je izkoristil, rekoč: »G. 

predsednik, med odmorom sem se spraševal, kaj sem zagrešil. Dogodki so si sledili v zelo 

napetem ozračju. Sem zagovornik v zelo resni zadevi, zdelo se mi je, da me prekinjate pri 

navzkriţnem zasliševanju in sem pač izrekel, kar sem izrekel. Odvetnik sem  štirideset let, 

moj ugled je neomadeţevan in prvič se soočam s takšnimi obtoţbami. To je vse, kar imam 

povedati.« Po kratkem premoru je sodišče odvetniku izreklo kazen petih dni zapora, ki jo je 

odvetnik takoj nastopil. Ni je sicer v celoti prestal, vendar to ni bistveno. Bistveno je, da mu je 

bila izrečena petdnevna zaporna kazen in da je Vrhovno sodišče njegovo pritoţbo zavrnilo.
13

 

9. Zadeva Kyprianou je v nekaterih pogledih podobna obravnavani zadevi, v nekaterih 

pogledih pa se od nje razlikuje. V obeh zadevah je šlo za ravnanje odvetnika, ki je bilo 

storjeno pri obrambi človeka, obtoţenega umora. In v obeh primerih sta odvetnika (po 

mnenju kazenskega sodišča) uporabila preostre, ţaljive besede. Razlika, ki je v tem, da je 

bilo ravnaje ciprskega odvetnika usmerjeno na ravnanje sodišča, v obravnavani zadevi pa na 

izvedenca, glede na vse, kar je pojasnjeno v 13.točki odločbe (in okrepljeno še s tistim, kar 

sem povedal v 5. in 6. točki tega ločenega mnenja), ni toliko pomembna. So pa pomembne 

vse druge razlike. Besede in ravnanja odvetnika Kyprianouja, zaradi katerih mu je bila 

                                              
12

 Ravasakia pomeni v grščini kratko in skrivno pismo ali sporočilo z ljubezensko vsebino. Lahko pomeni tudi 

kratko napisano sporočilo običajno z neprijetno vsebino (svarilo, groţnja, ipd.) za prejemnika. 
13

 Točke 17 do 27. 
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izrečena (zaporna) kazen, so na naših sodiščih (na ţalost) nekaj tako rekoč vsakdanjega. 

Nič ne tvegam, če rečem, da so popolnoma neprimerljive z vrednostnimi sodbami, s katerimi 

je pritoţnik v tej zadevi ţaljivo diskvalificiral izvedenca. In še nekaj. Odvetnik Kyprianou je 

protestiral zoper konkretno ravnanje sodnikov (ki so si medtem, ko je navzkriţno zasliševal, 

podajali nek listič), medtem, ko je pritoţnik ţaljive vrednostne sodbe o izvedencih izrekel v 

kritiki njunega dela, kar bi, kot je zapisalo Višje sodišče, »lahko storil na nešteto drugih 

sprejemljivih načinov«. Temu bi sam še dodal, da bi to tudi moral storiti – saj bi njegovemu 

varovancu mogli koristiti samo strokovni, razumni in vsestransko pretehtani argumenti. 

Najpomembnejša razlika med obema primeroma pa je v tem, da je bila ciprskemu odvetniku 

izrečena zaporna kazen (čeprav bi bil lahko kaznovan tudi denarno
14

), ki je po svojem 

pomenu, strogosti in po teţi ter glede na način izvršitve (odvetnik jo je moral začeti prestajati 

takoj) nekaj povsem neprimerljivega s kaznijo, izrečeno ustavnemu pritoţniku. 

 

10. Pravni pomen teh razlik je mogoče razbrati iz obrazloţitve sodbe ESČP (ki se sicer 

veliko sklicuje na zadevo Nikula proti Finski), ki poudarja, da spadata tudi narava in strogost 

izrečenih kazni med dejavnike, ki morajo biti upoštevani pri oceni sorazmernosti posega v 

svobodo govora, ki jo zagotavlja 10.čl. EKČP. Prav v dejstvu, da je bila odvetniku 

Kyprianouju izrečena zaporna kazen, je ESČP videlo odločilno okoliščino, ko je v 178. točki 

navedlo: »Kazensko sodišče v Limassolu je pritoţniku izreklo petdnevno kazen zapora. Ta 

kazen se ne more šteti za nič drugega kot za strogo kazen, zlasti, če upoštevamo, da je bila 

izvršena takoj. Kasneje jo je potrdilo tudi Vrhovno sodišče«. Pomembna je tudi naslednja 

misel Strasbourškega tribunala. Pravi namreč, da je odvetnik Kyprianou izkazal določeno 

nespoštljivost do sodnikov kazenskega sodišča (tu ne morem brez ponovne pripombe, da so 

na slovenskih sodiščih take in tem podobne nespoštljivosti zelo škodljiva vsakodnevna 

praksa), vendar pa, da so bile njegove pripombe, četudi nevljudne, usmerjene v način, kako 

so sodniki vodili postopek in omejene nanj, zlasti v zvezi z navzkriţnim zasliševanjem priče, 

ki ga je pritoţnik izvajal med obrambo svoje stranke, obtoţene umora.« (179. točka). Ţe res, 

da je šlo tudi v obravnavanem primeru za obtoţbo (celo trojnega) umora. Vendar to ni 

bistveno. Bistvo je v tem, da so bile pripombe odvetnika Kyprianouja »usmerjene v način, 

kako so sodniki vodili postopek« in bile zato omejene samo na konkretno ravnanje sodnikov 

(v bistvu je šlo za kritiko ravnanja sodnikov, ki po mnenju odvetnika niso bili dovolj pozorni na 

pomembno procesno dejanje, ki ga je takrat opravljal – navzkriţno zasliševanje je gotovo eno 

najmočnejših obrambnih sredstev obtoţenca, saj z njim, ko sme postavljati tudi napeljujoča 

vprašanja, poskuša bodisi izvabiti informacije o relevantnih dejstvih, ki 

so v njegovo korist, bodisi ovreči verodostojnost zanj obremenjujoče priče
15

) – odvetnik 

Kyprianou je bil v poloţaju, ko se je moral kot zagovornik odzvati takoj in dovolj odločno. V 

primeru ustavnega pritoţnika pa je šlo za izrekanje ţaljivih vrednostnih sodb, ki so pomenile 

osebno diskvalifikacijo izvedencev kot strokovnjakov, pri čemer se mi zdi nadvse pomembno 

tudi to, da bi pritoţnik (odvetnik) cilj, ki ga je hotel s tem doseči, mogel doseči, kot je reklo 

(ţe) višje sodišče, »na nešteto drugih sprejemljivih načinov«.  

 

11. In na koncu tisto, kar je po mojem odločilna razlika med obema primeroma. Mislim, da jo 

dovolj jasno izraţa 180. točka sodbe, v kateri ESČP pravi, da ga »ni prepričal argument 

Vlade, da je bila kazen zapora, ki je bila izrečena pritoţniku, v skladu z resnostjo dejanja, 

                                              
14

 Po mnenju predsednika kazenskega sodišča v Limassolu bi bila denarna kazen v višini 75 takratnih 

ciprskih funtov (CYP),- pribliţno 130 EUR, kar je najvišja kazen, ki jo določa drugi odstavek 44. čl. zakona o 

sodiščih (zakon št. 14/60), primerna sankcija.  
15

 Odvetnikova kritika je bila sicer ostra in (po oceni ESČP) nevljudna, vendar še vedno kritika – brez ţaljivih 

in omalovaţujočih vrednostnih sodb na račun sodišča. 



 7 

zlasti upoštevajoč dejstvo, da je pritoţnik odvetnik, ter glede na alternative, ki so bile na 

voljo…«. »Dejstvo, da je pritoţnik odvetnik«, seveda ni pomembno zato, ker bi ESČP štelo, 

da je odvetnikom v sodnih dvoranah dovoljeno več, da so lahko do sodišča manj spoštljivi kot 

drugi udeleţenci postopka
16

, pač pa zato (kar ESČP pojasnjuje takoj v naslednjem stavku – 

181. točka), ker bi izrekanje tako strogih kazni
17

 lahko povzročilo »odvrnilni učinek« na 

odvetnike pri opravljanju nalog, ki jih imajo kot zagovorniki. ESČP je na koncu (v 183. točki) 

odločilo, »da je bil kršen 10. čl. Konvencije zaradi nesorazmerne kazni, ki je bila izrečena 

pritoţniku«. 

 

12. Primer Kyprianou torej v bistvenih točkah ni podoben obravnavanemu. Zato se je na prvi 

pogled zdelo, da ne zasluţi posebne obravnave v obrazloţitvi odločbe. Ampak, ker je bil kar 

nekajkrat omenjen v diskusiji na plenumu, v kateri sem utemeljeval svoje stališče, da si 

primera v bistvenih prvinah konkretnega dejanskega stanu nista podobna, pritrdilno ločeno 

mnenje pa naj bi bila predvsem javna predstavitev sodnikovih argumentov, ki iz takega ali 

drugačnega razloga niso postali del obrazloţitve (so pa bili izrečeni na seji – in so po mnenju 

sodnika pomembni za utemeljitev odločbe), sem tudi zato napisal pritrdilno ločeno mnenje. 

 

 

 

 

                 Jan Zobec 

Sodnik  

  

                                              
16

 Kakšna je vloga odvetnikov v sodnih postopkih in kaj se od njih pričakuje, ESČP jasno pove v 173. točki, 

kjer pravi, da »je od odvetnikov [ki imajo zaradi posebnega statusa posrednikov med javnostjo in sodišči 

osrednji poloţaj pri delovanju sodnega sistema] legitimno pričakovati, da bodo prispevali k ustreznemu 

delovanju sodnega sistema in torej k ohranjanju zaupanja javnosti v sodstvo«. Zato je tudi logično, da 

morajo biti standardi, ki veljajo za odnos odvetnikov do sodišča, kvečjemu stroţji od standardov, ki se 

zahtevajo od drugih udeleţencev, ki se sodnih postopkov ne udeleţujejo poklicno.  
17

 Kar je treba po mojem razumeti kot »tako strogih kazni, kot je lahko samo prostostna kazen«, ter da bi 

uporaba »alternativ, ki so bile na voljo« (se pravi denarno kaznovanje) najbrţ ne bila nesorazmerna. 


