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ne morejo sprejemati. Razlogov za nasprotovanje določenim 
pojavom ali zakonskim ureditvam ima človek veliko, kaže 
pa jih na najrazličnejše načine. Pomislimo samo na burne 
proteste za odstavitev nekdanjega mariborskega župana 
Franca Kanglerja ali pa na nedavne v ZDA proti kandidatu 
za vrhovnega sodnika Brettu Kavanaughu. Razlika med temi 
glasnimi demonstracijami in tiho molitvijo pred ljubljansko 
porodnišnico je tako po vsebini kot po obliki nepredstavljiva, 
čeprav so tako eni kot drugi udeleženci želeli na nekaj 
opozoriti. Tisto, kar v tem kontekstu preseneča, je to, da je 
tiha molitev mater izzvala vlaganje pobud za zaščito ustavnih 
pravic žensk v Sloveniji, ki so jih vložili nekateri posamezniki 
in organizacije, naslov ljene pa so bile na predsednika RS, 
predsednika Vlade RS, predsednika Državnega zbora RS, 
ministrico za zdravje, ministrico za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti ter na Sektor za enake možnosti. 
Njihovo pobudo je 16. februarja 2016 povzela in objavila 
spletna Mladina5 skupaj s fotografijo ene od molivk pred 
porodnišnico, ob kateri so zapisali »Dežurna molivka pred 
ljubljansko porodnišnico«. Pobudniki so zahtevali, 

»da vladne institucije nemudoma in nedvoumno zašči-
tijo ustavne in zakonske pravice žensk ter jim zago-
tovijo nemoteno uresničevanje teh pravic, zaščitijo 
njihovo dostojanstvo in zavarujejo njihovo zasebnost; 
da zagotovijo nemoteno delo na ginekološki kliniki 
in da aktivno branijo ustavno zajamčeno svobodo 
odločanja o rojstvu otrok in pravice žensk nasploh«, 

saj da gre v primeru molitve pred kliniko 

»za način izražanja, ki nesorazmerno posega v člove-
kove pravice drugih oseb, zlasti v pravico do osebnega 
dostojanstva in varnosti, do svobodnega odločanja o 
rojstvu otrok, do varstva zasebnosti. Udeleženke in 
udeleženci shodov pred ginekološko kliniko izrabljajo 
verska čustva ljudi in izvajajo politični pritisk na 
zdravnike in drugo zdravstveno osebje pa tudi na 
ženske, ki jih domnevno poskušajo zaščititi.«6 

Pa je res tako?   
Podpisniki pobude so nanizali nekaj zahtev, ki odpirajo 

številna vprašanja. Na kakšen način je zaradi molitve mote-
no uživanje ustavnih in zakonskih pravic žensk in katere 
pravice so s tem dejanjem kršene? Kako je ogroženo nji-
hovo dostojanstvo, varnost in zasebnost? Na kakšen način 
je zaradi molitve pred stavbo moteno delo na ginekolo-

Iz obtožnega predloga,2 št. Kt/9197/2016/GM/AP, z dne 5. 
aprila 2018, ki ga je okrožni državni tožilec Marko Godec 
vložil na kazenski oddelek Okrajnega sodišča v Ljubljani, 
je težko razbrati, na katerih temeljih pravzaprav gradi obto-
žnico. Zgolj zatrjevane (ne pa tudi dokazane niti dokazljive) 
trditve so izredno spolzko področje v resnih sodnih postop-
kih. Kar je v konkretni zadevi nesporno in dokazano dejstvo, 
je omenjeni prispevek na spletni strani. Vse drugo, na kar 
se tožilec sklicuje, pa gre razumeti kot hipoteze, domneve 
oziroma (subjektivna) sklepanja, ki izhajajo iz enega samega 
dejstva. Skratka, lahko je, lahko pa tudi ni tako, kot si je 
celoto zamislil in ubesedil tožilec. 

Ker je primer poznan javnosti, se bom ustavil zgolj ob 
njegovih posameznih zanimivostih in nekaterih pomemb-
nejših obrazložitvah (pri čemer bom subjektiven, saj bo za 
nekoga drugega pomembnejši kak drug vidik) iz Pravnega 
memoranduma,3 ki ga je za opisani primer sestavil dr. 
Boštjan M. Zupančič, nekdanji sodnik Ustavnega sodišča 
RS in Evropskega sodišča za človekove pravice v Stras-
bourgu, saj vse to (še) ni doživelo odmevnejše vsebinske 
opredelitve, kar je presenetljivo in obenem povedno.

Ženske v tihi molitvi pred 
ginekološko kliniko
Bistveni razlogi za pregon dr. Strehovca najverjetneje 
koreninijo v poskusih diskreditacije in omejevanja ustavno 
zajamčenih temeljnih človekovih pravic do svobode izra-
žanja (39. člen Ustave RS) in verovanja (41. člen Ustave 
RS), ki se velikokrat prekrivata (npr. verska skupnost ima 
pravico do uporabe medijev, vernik lahko v javnih medi-
jih ali drugje zastopa moralna stališča, skladna s svojim 
verskim prepričanjem, itd.). Podobnih primerov je nešteto.

Pred ginekološko kliniko v Ljubljani se je zbirala manjša 
skupina (katoliških) žena, ki so na povsem miren način, 
tiho in nevsiljivo molile za nerojene splav ljene otroke. Ob 
sebi so imele manjše plakate z različnimi sporočili. Eden 
od plakatov je denimo vseboval svetopisemski citat: »Stkal 
si me v materinem telesu.«4 Lahko rečemo, da je to bila 
neke vrste tiha demonstracija (demonstratio, lat. kazanje), 
s katero so želele udeleženke pokazati na neko dejanje 
s področja morale in etike, s katerim se ne strinjajo ali ga 

Na družbenih omrežjih v Sloveniji (pa tudi izven njenih meja) so se pojavili profili Tudi jaz sem Tadej! Mnogi so na 
ta način izrazili podporo duhovniku in patru ter docentu na Teološki fakulteti dr. Tadeju Strehovcu, zoper katerega 
je Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani na predlog petnajstih tožiteljev začelo kazenski pregon zaradi domnevne 
storitve kaznivega dejanja javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti. Storil naj bi ga s tem, ko je na 
spletni strani 24kul.si dopustil objavo prispevka z naslovom Seznam članov abortivnega lobija, ki nasprotuje pravici 
do živ ljenja nerojenih punčk in fantkov.1

Primer Strehovec: ko javno 
udejanjanje verske svobode 

postane kaznivo dejanje
1 <http://24kul.si/ekskluzivno-kdo-
so-clani-radikalnega-abortivnega-
lobija-ki-je-odgovoren-za-splav-vec-
kot-700000-otrok>.

2 Obtožni predlog je objav ljen na 
naslovu <http://24kul.si/krivicen-in-
neustaven-obtozni-predlog>.

3 Pravni memorandum dr. Zupan-
čiča je dostopen na: <http://24kul.
si/ekskluzivno-dr-bostjan-m-zupancic- 
sodni-proces-proti-dr-tadeju-
strehovcu-je-montiran>.

4 Psalm 139.

5 <https://www.mladina.si/?__
rewriter=1&id=172531&>.

6 Prav tam.

Sebastijan Valentan,
mag. kanonskopravnih 
znanosti,
član Sveta varuha 
človekovih pravic, 
sodelavec Inštituta za 
kanonskopravne vede
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7 Škrinjar, K.: Demonstracije ušle 
izpod nadzora, Delo, 20. maj 

2010, <https://www.delo.si/novice/
slovenija/demonstracije-usle-izpod-

nadzora.html>.

8 Ur. l. RS, št. 50/12 – UPB  
in nasl.

9 Prim. 1. Mojzesova knjiga 2, 
15–17.

10 Dnevnik je leta 2008 poročal, 
da je npr. v Veliki Britaniji »že 

težko najti zdravnika, ki bi opra-
vil splav«, <https://www.dnevnik.

si/1042213863>.

11 Ur. l. RS, št. 97/07 – UPB  
in nasl.

12 Slapšak, B.: O nerojenih otro-
cih. Mladina, 19. oktober 2018, 

str. 31.

13 Glej npr. Mihevc, R.: Vrhovna 
sodnika Zobec: Svoboda govora 
je kri demokracije, <http://radio.
ognjisce.si/sl/207/utrip/28270/>; 

Teršek, A.: Svoboda izražanja 
(39. člen Ustave), <http://www.

iusinfo.si/DnevneVsebine/Kolumna.
aspx?id=229363>; Kovačič, B.: 

Problematika sovražnega govora 
v odločbah nadzornih organov 

Evropske konvencije o človekovih 
pravicah. Pravnik,  55 (2000) 9-10, 

str. 676–695; Vuksanović, I.: Je 
res treba širiti pojem prepoveda-

nega sovražnega govora?, PP, 
št. 36–37/2018, str. 6–8. O razliki 

med žaljivim in sovražnim govorom 
je na svoji drugi seji 10. septembra 

2018 razprav ljal Svet varuha za 
človekove pravice: Druga seja Sveta 
varuha za človekove pravice posve-

čena etiki javne besede,<http://
www.varuh-rs.si/o-instituciji/podrocja- 

dela-varuha/novice/detajl/druga- 
seja-sveta-varuha-za-clovekove-pravi 
ce-posvecena-etiki-javne-besede/>. 

14 Ur. l. RS, št. 69/11.

15 <https://www.kpk-rs.si/nadzor-
in-preiskave-2/lobiranje-2/register-

lobistov/>. 

16 <https://www.mladina.si/153894/
janez-zemljaric/>. 

17 <http://www.zenskilobi.si/ 
o-nas.html>. 

18 <https://www.corrispondenzaro 
mana.it/sollevato-un-velo-sulla- 

lobby-gayin-vaticano/>. 

19 <http://24kul.si/ekskluzivnoobjav 
ljamo-zagovor-dr-tadeja-strehovca-v-
katerem-se-zoperstavi-montiranemu-

sodnemu-procesu>. 

20 Ur. l. RS, št. 70/06.

21 Izjava Komisije Pravičnost in 
mir pri SŠK o kazenskem pregonu 
generalnega tajnika SŠK dr. Tadeja 
Strehovca, <https://katoliska-cerkev.

si/izjava-komisije-pravicnost-in-
mir-pri-ssk-o-kazenskem-pregonu-
generalnega-tajnika-ssk-dr-tadeja-

strehovca>; Portal Svet24: FOTO: 
»Tudi jaz sem Tadej,« vzklikajo 
pred ljubljanskim sodiščem, v: 

<https://novice.svet24.si/clanek/
novice/slovenija/5bbdb41eb91c5/

foto-tudi-jaz-sem-tadej-vzklikajo-pred-
ljubljanskim-sodiscem>. 

12/2008, sodba Višjega sodišča v Ljubljani, opr. št. II 
Cp 1790/2003, sodba Višjega sodišča v Ljubljani, 
opr. št. II Cp 1159/94).«

Pobudnike, ki se zavzemajo za pravico do splava in so se 
sami javno izpostavili, je psevdonimnež Tine Belin uvrstil 
med člane abortivnega lobija, »ki je odgovoren za končanje 
živ ljenja 350.000 nerojenih žensk«. Članek ne trdi, da so 
poimenski posamezniki odgovorni za končanje živ ljenja 
tolikih otrok, ampak da nosi odgovornost lobi, ki mu po 
Belinovem mnenju pripadajo tudi ti posamezniki. Glede 
na vse znane okoliščine (vlaganje pobud, nasprotovanje 
tihi molitvi pred porodnišnico, njihova javno znana stali-
šča glede splava) bi jih Belin verjetno težko imenoval za 
protagoniste, ki se zavzemajo za pravico do živ ljenja od 
spočetja do naravne smrti, ali pa za tiste, ki jim je vsako 
živ ljenje sveto (čeprav je tudi to lahko res, vendar nastane 
problem, kaj za nekoga pomeni sveto). Tožilec Godec je 
v obtožni predlog vključil lastno vrednostno sodbo, ko je 
zapisal, da so bili podpisniki pobude »žaljivo in posme-
hljivo označeni kot člani slovenskega abortivnega lobija«, 
pozabil pa je utemeljiti, v čem se to žaljivo in posmehljivo 
kaže. O tem nedavno piše tudi Božidar Slapšak, ko pravi: 
»'Pro-life' aktivisti in podporniki […] postav ljajo slabšalni 
naziv 'slovenski abortivni lobi' za zastopnike 'pro-choice' 
stališč«.12 V čem je »slovenski abortivni lobi« slabšalen 
naziv, ne pojasni. 

Verjetno gre pri vsej zgodbi za bistveno vprašanje, 
ali lahko nekdo (v konkretnem primeru Belin) na podlagi 
objektivnih dejstev nekoga označi za pripadnika določe-
ne skupine ali lobija, ki formalnopravno obstaja ali pa ne 
in za katerega je znano, da se zavzema za stališča in 
prakse, za katere se sicer delno ali pa v celoti zavzema 
tudi dotični, in da to svojo opredelitev javno objavi. Če 
bi bila takšna objava otežena ali celo prepovedana, bi 
lahko govorili o posegu v ustavno pravico do svobode 
izražanja,13 s kazensko ovadbo zoper dr. Strehovca pa 
do takih poskusov dejansko že prihaja.  

Slovar slovenskega knjižnega jezika pove, da je lobi 
»neformalna skupina ljudi, ki si prizadeva uveljaviti svoje 
politične interese«. To je en vidik. Zakon o integriteti in 
preprečevanju korupcije v 14. točki 4. člena pojasnjuje, 
da je lobiranje 

»delovanje lobistov, ki za interesne organizacije 
izvajajo nejavno vplivanje na odločanje državnih 
organov in organov lokalnih skupnosti ter nosil-
cev javnih pooblastil pri obravnavi in sprejemanju 
predpisov in drugih splošnih aktov, pa tudi na 
odločanje državnih organov in organov ter uprav 
lokalnih skupnosti ter nosilcev javnih pooblastil 
o drugih zadevah […]. Za dejanje lobiranja šteje 
vsak nejavni stik lobista z lobiranci, ki ima namen 
vplivati na vsebino ali postopek sprejemanja prej 
navedenih odločitev«.14

Od leta 2010 obstaja v Sloveniji tudi register lobistov.15 
Novinar tednika Mladina je Janeza Zemljariča v intervjuju 
npr. spraševal, če je lobist,16 pa tudi sicer se je njegovo ime 
v več medijih pojav ljalo v povezavi z lobiranjem. V Evropi 
obstaja Evropski ženski lobi (European Women's Lobby), 
ki je zveza ženskih nevladnih organizacij v Evropski uniji.17 
V slovenski politiki je poznan še npr. gradbeni lobi, v medijih 
pa se je pisalo tudi o gejevskem lobiju v Vatikanu.18 To je 
le nekaj primerov. Medtem ko so se nekatere organizacije 
same poimenovale lobi, so druge skupine neformalni lobiji, 
ki jih kot takšne poimenuje družba prav zaradi njihove 
dejavnosti, za kar je najbrž šlo tudi v primeru objave pri-
spevka na spletni strani Zavoda. 

ški kliniki? Kako molitev posega v svobodno odločanje o 
rojstvu ali splavu otrok? Na vsa ta vprašanja pobudniki 
odgovora ne dajejo. Z molitvijo naj bi se izvajal politični 
pritisk na zdravnike in ženske, ki se odločajo za splav. Da 
ima molitev čudežno moč, so izkusili že številni (ne)verniki 
(poznane so kapele uslišanj v mnogih romarskih središčih, 
kamor verniki v zahvalo prinašajo bergle, rožne vence in 
druge votivne podobe), da se z njo izvaja politični pritisk, 
pa ni pogosto slišati. In četudi bi to bilo res, bi bilo to po 
vplivu neprimerljivo z množičnimi in glasnimi protivladnimi 
in drugimi demonstracijami, ki so v demokratični družbi 
dovoljene in legitimne. Demonstracije leta 2010 je tedanji 
predsednik Vlade RS Borut Pahor denimo označil za pov-
sem legitimen način pritiska na odločitev vlade.7

Vprašanje splava je bilo in vedno bo aktualno, saj 
gre za vprašanje o živ ljenju in smrti, o tem, kdo lahko 
odloča o prekinitvi nosečnosti (nosečnica, oče otroka …), 
in končno je to politično, pravno in predvsem filozofsko 
vprašanje. Med zagovorniki in nasprotniki bo prihajalo do 
različnih pogledov, vendar mora biti tako enim kot drugim 
omogočeno izraziti svoje mnenje. Načina, kako se bo to 
mnenje izražalo, pa ena stran drugi ne more predpisovati, 
če je ta v okviru pravnega reda države. 

Prepovedana besedna zveza 
»abortivni lobi«?
V odgovor na zgoraj opisano pobudo in stanje se je na 
spletni strani Zavoda za družino in kulturo živ ljenja 24kul.si 
(v nadaljevanju Zavod) pojavil inkriminirani prispevek. Napi-
sala/objavila naj bi ga oseba pod psevdonimom Tine Belin, 
direktor Zavoda dr. Strehovec pa naj bi zagrešil kaznivo 
dejanje »javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestr-
pnosti po tretjem v zvezi s prvim odstavkom 297. člena 
KZ-1«,8 ker naj bi objavo dopustil. Dilema o tem, ali je 
spletna stran Zavoda medij, čeprav ni vpisana v razvid 
medijev, presega namen tega članka. 

V spornem prispevku so prekopirana že prej javno 
objav ljena (na Mladinini spletni strani) imena podpisnikov 
pobudne za zaščito ustavnih pravic žensk, ki se, tako gre 
razumeti, zavzemajo za pravico do splava. Lahko se pretvar-
jamo in splav imenujemo všečno in ne preveč konkretno, 
da s tem zabrišemo vso realnost in tragiko tega dejanja, a 
prekinitev nosečnosti, ki je hotena, zavestna in svobodna, 
je »seganje po prepovedanem sadežu«.9 Številni zdravniki 
ga ne oprav ljajo, sklicujoč se na ugovor vesti.10 Starša 
nerojenega otroka v odnosu do njega uživata določene 
pravice in pravno varstvo. Višje sodišče v Ljubljani je reci-
mo v sodbi, opr. št. II Cp 1339/2010, z dne 7. julija 2010 
presojalo o odškodnini zaradi smrti nerojenega otroka, ki 
je bila posledica prometne nesreče. Sodišče je zapisalo, 
da sta bila v obravnavani zadevi 

»objekt protipravnega napada tožnikova žena in nero-
jeni otrok, ki ga je nosila in ki se prav zaradi tega 
protipravnega posega ni rodil živ. Z nedopustnim 
posegom poškodovalca je bila tako napadena čustvena 
povezava med tožnikom in še nerojenim otrokom. 
Nerazumno bi bilo delati razliko med čustveno pove-
zavo očeta z otrokom tik pred njegovim rojstvom in 
enako povezavo tik po rojstvu. Prvostopenjsko sodišče 
je zato pravilno umestilo to tožnikovo škodo med pri-
mere posegov, ki jih določa 180. člen OZ.11 Tudi že 
obstoječa sodna praksa se je o tem vprašanju izrekla 
enako (sodba Višjega sodišča v Kopru, opr. št. Cp 
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proces proti dr. Strehovcu montiran, saj gre za »arbitraren 
in brezpredmeten pravni napad« nanj in doda: 

»Nad to manipulacijo s kazenskim pravom smo toli-
ko bolj zaprepaščeni, ker na perfiden način poskuša 
v javnosti instalirati postkomunističen strah (verbalni 
delikt!) in s tem poprej opisan prior restraint. Avto-
cenzura, kot vemo izpod komunističnega režima, je 
najboljša oblika predhodnega omejevanja svobode 
izražanja.« (str. 27)

Sklep

Ob vsej gonji proti obdolženemu dr. Strehovcu zaradi objave 
prispevka, ki izraža samo enega od vrsto možnih pogledov 
na dejstva, ki so, kakršna pač so, in drugačna ne more-
jo biti, se postav lja vprašanje o dvojnih merilih. Vendarle 
je ključno, da res ipsa loquitur in da bi sodišče, če bi 
kot dejstvo pripoznalo nekaj, kar je možno, imaginarno 
ali potencialno, preseglo svoja pooblastila, ki jih ima za 
presojanje domnevnega očitanega kaznivega dejanja. Pozivi 
z nekaterih gora22 sicer gredo v smer restrikcije svobode 
govora (zanimivo, da ravno v povezavi z opisanim prime-
rom, ne pa z drugimi, ki so v slovenski prostor verjetno 
vnesli veliko več nemira in žalitev kot inkriminirani prispevek 
o abortivnem lobiju),23 vendar bi bilo soglašanje z njimi 
za mlado demokracijo, ki se je vsaj navidezno izvlekla 
iz jarma enopartijske »svobode«, izredno nevarno in bi 
pomenilo korak nazaj.

Pravni memorandum dr. Boštjana 
M. Zupančiča
Na obtožni predlog tožilca Godca je s svojim pravnim memo-
randumom odlično odgovoril dr. Boštjan M. Zupančič, ki 
ga je v zagovoru navajal tudi obdolženi dr. Strehovec.19 
V njem dr. Zupančič opozarja, da obtožni predlog inter 
alia »frontalno krši Navodilo Vrhovnega državnega tožil-
stva, št. Ktr2/13-13-GHJ-T/vg, z dne 27. februarja 2013«, (ki 
govori o pregonu kaznivega dejanja javnega spodbujanja 
sovraštva, nasilja ali nestrpnosti po 297. členu Kazenskega 
zakonika. V Navodilu je izpostavil del, ki negira navedbe 
iz obtožnega predloga, kot recimo: »[K]aznivega dejanja 
po 297. členu KZ RS-1 v nobenem primeru ne more biti, 
če v posledici ravnanja storilca ni prišlo do ogrozitve ali 
motenja (kršitve) javnega reda in miru. Drugačna razlaga 
bi pomenila uvedbo 'golega verbalnega delikta'.« (2. točka) 
Iz obtožnice pa tudi po splošno pridobljenih podatkih iz 
javnosti ni relevantnih dokazov za to, da bi bil zaradi oči-
tanega kaznivega dejanja ogrožen ali moten (kršen) javni 
red in mir, ki ga Zakon o varstvu javnega reda in miru 
v prvi točki 2. člena opredeli kot »stanje, v katerem je 
zagotov ljeno neovirano izvrševanje pravic in dolžnosti po 
ustavi in zakonih«.20 Dr. Zupančič v pravnem memorandu-
mu predstavi katoliško doktrino o splavu in z njim povezane 
dileme ter razloži, kaj v tem kontekstu pomeni pravica do 
svobode veroizpovedi in izražanja. Naredi tudi dogmatično 
analizo 297. člena kazenskega zakonika, ki jo podkrepi 
z navedbami iz že omenjenega Navodila. Podobno kot 
nekateri drugi21 tudi dr. Zupančič ugotovi, da je sodni 

22 Npr. govor Milana Kučana 
13. oktobra 2018 na Veliki Ilovi Gori, 
kjer je dejal: »Potrebno je končati 
sprenevedavo pristajanje na očitne 
primere sovražnega govora, rasizma 
in nestrpnosti z izgovorom, češ da 
bi ukrepanje pomenilo nedopusten 
poseg v svobodo govora in vračanje 
v nekdanje čase. Nasprotno. Prav 
zaradi obrambe svobode govora 
vseh nas je treba ukrepati, saj nič 
te svobode ne spodjeda bolj kot 
prav sovražni govor, ki posamezniku 
ali različnim skupinam ljudi odreka 
svobodo in dostojanstvo«, Rajšek, 
B.: Milan Kučan: Sovražnemu govo-
ru sledijo dejanja, <https://www.delo.
si/novice/slovenija/milan-kucan-sovra 
znemu-govoru-sledijo-dejanja-102294.
html>. 

23 Naj omenim tri eklatantne prime-
re: naslovnica zgoščenke glasbene 
skupine Strelnikoff, na kateri je bila 
upodobljena Brezjanska Marija, ki 
je v naročju namesto Deteta Jezusa 
držala podgano; v Delu objav ljena 
fotografija s predstave umetniškega 
tandema Eclipse, v kateri ta para-
frazira znano gotsko podobo Marije 
Zavetnice s plaščem s Ptujske gore 
tako, da je namesto Božje Matere 
v središču gola ženska s svojimi 
ljubimci, kar naj bi predstav ljajo 
»mehki pornokič«, Katoliška motivi-
ka v preobleki, <https://www.rtvslo.
si/kultura/drugo/katoliska-motivika 
-v-preobleki/155150> in izjava Sve-
tlane Makarovič: »So stvari, ki jih je 
treba sovražiti. Po mojem mnenju je 
Katoliška cerkev v Sloveniji nekaj, 
kar moraš sovražiti. Jaz to čutim 
kot svojo držav ljansko dolžnost«, 
objav ljena v: Predanič, J.: Umetni-
čino sovraštvo do Katoliške cerkve 
ni kaznivo, <https://www.delo.si/
novice/kronika/umetnicino-sovrastvo- 
do-katoliske-cerkve-ni-kaznivo.html>. 

»po svoje« in ga izvesti izven zakonsko določenega nor-
mativnega okvirja.

Načelo zakonitosti v kazenskem postopku in tudi načelo 
zakonitosti v kazenskem materialnem pravu namreč povsem 
jasno določata in razmejujeta mejo med inkriminiranimi člo-
vekovimi ravnanji in med vsemi tistimi človekovimi ravnanji, 
ki v družbi niso inkriminirana. Ta meja mora biti vedno 
brezpogojna, brezizjemna, že vnaprej jasno zakonsko dolo-
čena, vsebinsko določno opredeljena in tudi vsem ljudem 

Zanimivo je namreč pravno vprašanje načela zakonito-
sti v kazenskem postopku, ki je zakonsko urejeno že 
v Ustavi Republike Slovenije in v Zakonu o kazenskem 
postopku. Na njegovi normativni podlagi sta izoblikovana 
pravna teorija in pravna praksa. Kazenski proces namreč 
sestav ljajo izključno kogentna pravila, kar sicer velja tudi 
za druge procesne predpise. Zaradi navedenega organi 
in stranke, udeleženi v kazenskem procesu, ne morejo 
oblikovati ali ustvarjati pravil kazenskega postopka kar 

Sodno prakso kot pravno dragotino in pravno tradicijo v pravnem sistemu praviloma oblikujejo instančna sodišča, 
ko obravnavajo redna in izredna pravna sredstva, Vrhovno sodišče Republike Slovenije, pa tudi Ustavno sodišče 
Republike Slovenije, ko obravnava vprašanja, povezana s človekovimi pravicami in temeljnimi svoboščinami. Vendar 
pa se je na enem od naših štiriinštiridesetih okrajnih sodišč 21. marca 2018 zgodil zelo zanimiv precedenčni 
primer, ko je bila v kazenski zadevi na glavni obravnavi sklenjena t. i. sodna poravnava.

Sodna poravnava in kazenski 
postopek

Milan Vajda,
mag. pravnih znanosti,
odvetnik v Odvetniški 
pisarni Vajda
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