
omejena s pravicami oziroma $offiinmi drugih ljudi. Pravica do svobode

izraLanja pogosto prihaja v kolizijo rpvico do varstva osebnega dostojanstva iz
34. dlena Ustave RS in pravico do wra osebnostnih pravic iz 35. dlena Ustave

RS, med katere spada pravica do ras,rrGasi in dobrega imena.

V koliziji dveh enakovrednih praric h sta pravica do svobode izraLanla na eni

strani ter pravica do varstva osebmegn &uojanstva in osebnostnih pravic na drugi

strani, je potrebna vsebinska omejitcr obeh pravic in ne samo ene od njiju. Oba

nosilca pravic lahko svojo pravico uGs-lrjeta le v omejenem, zoienem pomenu,

to je tako, du pri izvr5evanju pravioe qa ne pride od prekomernega posega v
pravico drugega.

Zakonodajatec je 2e pri sami opredelini kanivega dejanja razLalitve v 158. dlenu

I{Z-l ryo*ral neelo sorazmernosti Y prvem odstavku tega dlena je opredelil
zagke taznfuqa dejrta razzalin"e- v rrcrjem odstavku tega dlena pa je dopustil
SrS€ rcjc sr$odc iminnja v doloierih okoli5dinah, razert v primeru, de je
svoboda ;:aiaZmila imUtlaa z n rrgxrm zarid,evar4a. Ta zakonska dolodba kot
podlaga za, izkllldfu pulgarur*t 2aljivih izjav opredeljuje ved nedolodnih
pravnih pojmov, ki jft ma qrF5ite ob odlodanju v konkretni zadevi vsebinsko

napolniti.

Ustava RS v prvem odstavku 39- ilm i.aa-mr ne opedeljuje razlogov za

omejitev svobode inaLanja. Taki razlqgr p m nerdtai l- dnrgsm od*arter 10.

dlena Ewopske Konvencije o varsnu dl&&vih gavic in trmfliffi svoboiEin (v
lsrleljevanju: ffip). Zato r:rxa sodiiie pi razlags nedolodnih prarmih pojmov
rryoilerari rudi razlcge iz dneega odstavka 10. dlena EKdP.

Dqi oa{er€k l0- ilena EKCP doloda, da izwsevanje pravice do svobode

@ vldjrqrje tudi dolinosti in odgovornosti in je zato lahko podrejeno

mejitvam ali kaznim, ki jih doloda zakon, in ki so nujne v demokratidni &uzbi,
med druginq v sHadu z drugim odstavkom 10. dlena EKCP, zaradi varovanja
ugleda ali pravic drugih ljudi ali za varovanje avtoritete in nepristranskosti
sodstva.

Po ustaljenem staliSdu Ewopskega sodi5da za dlovekove pravice (v nadaljevanju:

ESdP) so v skladu z drugim odstavkom dopusrne dolodene omejitve pravice do

svobode izraLanja, vendar jih je treba ozko razlagati. ESiP poseg presoja v ludi
primera kot celote in oceni, ali je bil ta sorazmeren z zasledovanim legitimnim
ciljem. Po praksi ESdP svoboda inaianja ne zajema le informacij in idej, ki so

sprejete z odobravanjem in ne Btejejo za Laljive, temved tudi tiste, lct Lalijo,
Sokirajo in vznemirjajo. ESiP poudarj4 da v primerih, kadar so te izjave tzredene

v okoli5dinah, ko gre za sodelovanje v jarmi razpravi glede zadev javnega pomena,

se lahko osebe zatedejo k dolodeni stopnji pretiravanja ali celo provokacije
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