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poVZetek
Današnja družba je informacijska. Živimo v medijski kulturi. Temeljni 

problem sodobne informacijske družbe je komunikacija. Zaznati je prodoren 
vpliv medijev na politično in družbeno ureditev, na vzgojo pa tudi na religio-
zno in moralno držo ljudi. Med mediji imajo pomembno vlogo tiskani mediji 
ali dnevno časopisje. Tiskani in spletni mediji danes dobesedno ustvarjajo in 
posredujejo kulturo. Pri poročanju oziroma pri informiranju javnosti je zelo 
pomembno, da se uporabljajo etična in legitimna sredstva, sicer postajajo javni 
mediji plen neobrzdane sle po dobičku. V tem krutem boju pa so največ-
krat žrtev prav človekove pravice, še posebej pravica posameznika do časti in 
dobrega imena. Z razpravo želim opozoriti na nevarnost sodobnih medijev 
(tiskanih in na spletu), da se zanemari človekova pravica do časti in dobrega 
imena, in na prispevek kanonskega prava, da se ta pravica zaščiti.

Ključne besede: mediji, človekove pravice, pravica do časti in dobrega ime-
na, kanonsko pravo.

riassunto: 
il diritto all’onore e alla buona FaMa
La società moderna è una società informatica. Viviamo nella cultura medi-

atica. Il problema fondamentale della società moderna informatica è la comu-
nicazione. Si avverte un influsso considerevole dei media sul sistema politico 
e sociale, sull’educazione ed anche sugli atteggiamenti religiosi e morali. Tra 
i mass media un posto privilegiato viene occupato dalla stampa, cioè dai gior-
nali. Oggi i mass media stampati e sulla rete letteralmente creano e trasmet-
tono la cultura. Nel informare il pubblico consideriamo molto importante 
l’uso dei mezzi etici e legittimi, altrimenti i mass media diventano la preda di 
una sfrenata corsa ai guadagni. In questa lotta spietata soffrono soprattutto i 

Stanislav Slatinek
Teološka fakultete Univerze v Ljubljani

praVica do časti in dobrega iMena
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diritti umani, specie il diritto dell’individuo all’onore e alla buona fama. Con 
questo trattato voglio porre attenzione al pericolo dei mass media moderni 
(stampati e sulla rete) di trascurare il diritto all’onore e alla buona fama, e al 
contributo del diritto canonico nella protezione di questo diritto.

Parole chiave: mass media, diritti umani, diritto all’onore e alla buona 
fama, diritto canonico. •

Pravica do osebne časti in dobrega imena je osnovna človekova pra-
vica. Vključuje človekovo dostojanstvo in osebno čast. Vsako jemanje 
dobrega imena je grob poseg v osebnostno dobrino, v človekov duševni 
mir, v njegovo čast in dostojanstvo. Najpogosteje pravico do časti in do-
brega imena kršijo tiskani in spletni mediji, ko objavijo negativno vre-
dnostno sodbo o posamezniku. S tem prizadenejo tudi osebnostno pra-
vico posameznika do zasebnosti. Komur se je vzelo dobro ime, mu ga 
ni mogoče nikoli več v celoti povrniti. Zato želimo z razpravo opozoriti 
na nepoštenost časopisnih hiš, kadar neupravičeno posegajo v človekovo 
zasebnost in posamezniku jemljejo pravico do časti in dobrega imena.1

1. Pravica tiska
Temeljna in nepogrešljiva pravica javnih medijev je pravica do izraža-

nja ali svoboda tiska.2 Svoboda izražanja je opredeljena v Ustavi Repu-
blike Slovenije (39. člen) in v Evropski konvenciji o človekovih pravicah 
(10. člen, EKČP). Pri informiranju javnosti EKČP novinarjem dopušča, 
da objavljajo ne samo informacije, ki so v družbi dobrohotno sprejete, 
ampak tudi tiste, ki žalijo, šokirajo ali vznemirjajo preprostega človeka.

Kadar okrožna sodišča odkrijejo, da je bil grobo kršen Kodeks novinar-
jev Slovenije (KNS) in da ravnanje novinarja predstavlja hud in nameren 
poseg v ugled in dobro ime posameznega človeka, naložijo kršilcu odško-
dnino, ki jo je dolžan plačati oškodovancu.3 Časopisne hiše se v takih oko-
liščinah branijo s trditvijo, da poročanje novinarjev ni bilo nedopustno ali 
nezakonito.4 Dejstvo je, da novinarski prispevki pogosto zvenijo bomba-
stično, privoščljivo, populistično, nekulturno in žaljivo. Novinarjem pogo-
sto primanjkuje dostojnosti. Vse preveč so nagnjeni k senzacionalističnemu 

1 R. Lampe, Varovanje osebnostnih pravic proti medijem, v: R. Lampe (ur.), Me-
dijsko pravo, 57. 

2 J. Jerovšek, Pravica do svobode izražanja pred pravico do zasebnosti, 29; L. Šturm 
(ur.), Komentar Ustave, 417.

3 B. Sajovic, SDS prisojena odškodnina, 70.
4 A. Bizjak, Razplet, 30.
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in privoščljivemu pisanju. Novinarski prispevki naj bi upoštevali načelo po-
polne odkritosti in dobronamernosti. Novinarji bi morali pri svojem delu 
vsako novico, ki jo želijo objaviti, temeljito preveriti.5 Šele takrat, ko dejstva 
ne dopuščajo več dvoma o neki zadevi, je etično dopustno, da na primeren 
način spregovorijo o zadevi. Novinarji se ne morejo sklicevati na javni in-
teres, ko objavljajo govorice o zasebnem življenju posameznika, ki je javna 
oseba. V javnem interesu bi to ravnanje bilo takrat, če bi nekdo kršil zakon 
ali kako drugače ogrožal javni red in mir. Javni interes je namreč drugo 
ime za preprečitev škode, ki bi jo trpela javnost, oziroma za korist, ki bi jo 
javnost imela od dejanja, s katerim je enemu izmed svojih članov prizadela 
škodo. Neresno novinarstvo pa je tisto, ki javni interes enači z radovedno-
stjo javnosti. Slovenski novinarji in mediji se zato pogosto sprašujejo, do 
katere meje smejo stopiti, da ne bodo kaznovani. Zelo malo pa razmišljajo 
o tem, kaj je dobro za človeka, ki je predmet njihovega zanimanja.6

Kljub temu pa velja, da svoboda tiska ni neomejena. Če je novinarjev 
prispevek žaljiv in če bi novinar svojo kritiko lahko izrazil na drugačen, 
manj žaljiv način, potem je presegel meje dopustnega in njegovo poroča-
nje ni v javnem interesu. Drugi vidik, s katerim se lahko ocenjuje novinar-
jevo poročanje, je odziv javnosti. Če je neko poročanje v javnosti vzbudilo 
ogorčenje, potem je to kazalec, ki razodeva, da je novinar prestopil meje 
dopustnega. Kot tretji vidik pa lahko navedemo dejstvo, da novinarjevo 
poročanje ni sledilo dejstvom, ki pripomorejo k javni razpravi, ampak je 
poročal zgolj podrobnosti iz zasebnega življenja posameznika.7

Svoboda izražanja je zagotovljena le, če se upoštevajo tudi ustavne 
pravice tistega, na kogar se informacije nanašajo, predvsem pravica do 
osebnega dostojanstva, ugleda, časti in dobrega imena (10. člen EKČP).8 
Tiskani mediji morajo poročati o dejstvih z namenom, da objektivno 
obveščajo javnost. Zato svoboda tiska ni absolutna. Omejena je s pravi-
cami tistega, o katerem se piše, da ne pride do zlorabe.

Zato je danes novinarjem upravičeno namenjenih vse več pozivov, 
naj spoštujejo profesionalne in etične standarde poročanja, kar bo ohra-
njalo strpnost in spoštovanje vseh subjektov civilne družbe.9 Le objek-
tivno in nepristransko poročanje lahko zagotovi in varuje dostojanstvo 
vsakega posameznika.

5 M. Turk, Zahtevek za objavo popravka, 64.
6 S. Slatinek, The right to a Good Name, v: J. Juhant in B. Žalec (ur.), Art of Life, 

234.
7 R. Čeferin, Svoboda izražanja v praksi Evropskega sodišča za človekove pravice, 5.
8 M. Velkavrh, Kardinal Rode in svoboda tiska – drugič, 40.
9 Svet katoliških laikov, Medijska pristranskost. Izjava, 14; S. Slatinek, Karikature 

o Cerkvi v časniku Večer (2001–2011) in pravica do dobrega imena, 16–17; Die 
Menschenbilder und di Menschengrundrechte, v: J. Juhant in B. Žalec (ur.), Per-
son and Good, 149–153.
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2. Pravica do osebnega dostojanstva
Pravico do časti in dobrega imena (Obligacijski zakonik, 179. člen) 

slovenska ustava imenuje pravica do osebnega dostojanstva (34. člen). Ima 
status posebne osebnostne pravice (35. člen). Je osebnostna dobrina in 
pomeni tudi pravico do ugleda (10. člen EKČP). Prav zaradi svoje poseb-
nosti je med najbolj izpostavljenimi osebnostnimi pravicami človeka.

Poseg v pravico do osebnega dostojanstva pomeni poseg v širšo pra-
vico do zasebnosti. Najpogosteje gre za žaljivo izjavo v tiskanem mediju 
oz. za objavo dogodkov iz osebnega življenja posameznika. S tem ko 
novinarski prispevek v posmehljivem tonu poroča o dogodkih iz člove-
kove intime, odreka njegovo vrednost v družbi in povzroča grob poseg v 
njegov notranji svet. Zaradi medijskega linča človek nima praktično no-
bene možnosti, da bi si v doglednem času vsaj simbolno povrnil dobro 
ime.10 Zaradi takega ravnanja trpi duševne bolečine, ogrožen je njegov 
mir, čast in dostojanstvo. Objava dejstev iz zasebnega življenja nekoga, 
ne da bi za to obstajali tehtni razlogi, je z etičnega vidika nedopustna, 
pa čeprav je lahko kdaj s pravnega vidika opravičljiva.

Zato se pogosto postavlja vprašanje, ali ima medij pravico objaviti 
neko novico iz zasebnega življenja posameznika. Evropski pravni sis-
temi zagovarjajo stališče, da imajo ljudje pravico, da so informirani o 
življenju javnih oseb, če je to pomembno za skupnost. Med javne osebe 
spadajo ljudje, ki imajo določeno vlogo v javnem življenju – v politiki, 
poslovnem svetu, religiji, sodstvu, umetnosti, športu in na drugih po-
dročjih javnega življenja.

Rok Čeferin meni, da morajo javne osebe dopustiti, da se javnost 
zanima za dogodke iz njihovega življenja, v posameznih primerih tudi o 
zadevah, ki sodijo v njihovo intimno življenje. Na ta način naj se odkrije, 
če so pri zagovarjanju svojih stališč iskreni ali ne. Pri tem morajo biti 
pripravljeni, da bodo mediji razkrili tudi manj lepe strani iz njihovega 
življenja. Mediji imajo pravico obveščati javnost o vseh tistih dogodkih 
iz zasebnega življenja neke javne osebe, ki kažejo, da zasebno življenje 
posameznika odstopa od stališč, ki jih zagovarja v javnosti. Z objavo 
podrobnosti iz zasebnega življenja se razkrije morebitna dvoličnost jav-
ne osebe, če v javnosti zagovarja visoka moralna načela, živi pa povsem 
drugače.11

V slovenski ustavi in v EKČP nikjer ne piše, da si medij v imenu svo-
bode izražanja o javnih osebah lahko izmišlja ali celo laže ali trdi nekaj, 
za kar nima dokazov. Tudi novinarska etika in deontološki kodeksi ne 
dovoljujejo, da se neko javno osebo obremeni s stvarmi, ki niso dokaza-
ne. Nikjer ne piše, da se lahko o javnih osebah piše in brez dokazov trdi 

10 S. Granda, Pravica do dobrega imena, 9.
11 R. Čeferin, Pravica do svobode izražanja pred pravico do zasebnosti, 38–39.
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karkoli. Zato tudi Vrhovno sodišče v Sloveniji ne dovoljuje, da medij o 
neki javni osebi grdo in nedostojno piše in jo obremeni z dejanji, ki niso 
dokazana. Kljub temu pa večina razlagalcev novinarske stroke meni, 
da spada v svobodo tiska tudi pretiravanje in provokacija. Zelo odprto 
ostaja torej vprašanje, do kod sega meja še dovoljenega.

3. Kolizija dveh pravic
Pravica do svobode izražanja je pogosto v koliziji s pravico do za-

sebnosti.12 Mejo med svobodo tiska in pravico do dobrega imena po-
gosto določa sodna praksa. Merila, do kod sme seči svoboda izražanja 
pri poseganju v pravico do zasebnosti ali v druge osebnostne pravice, 
določa sodna praksa nacionalnih sodišč, ustavnega sodišča in Evrop-
skega sodišča za človekove pravice (ESČP). Vsak spor se najprej rešuje 
na rednem nacionalnem sodišču. Če se tožnik ne strinja z odločitvijo 
sodišča, se lahko pritoži na ustavno sodišče. Kdor kljub temu misli, da 
so mu kršene temeljne osebnostne pravice, se lahko pritoži na ESČP, ki 
je pristojno za ugotovitev kršitve konvencijskih pravic in dosoditev pra-
vičnega materialnega zadoščenja. Kljub temu pa ostanejo v veljavi sodbe 
nacionalnih sodišč. Sodbe ESČP ugotavljajo predvsem, ali so novinar-
ski prispevki sporočali informacijo in tako ostajali zgolj pri dejstvih ali 
pa so podajali vrednostno sodbo in s tem kršili svobodo mišljenja, ki je 
eden izmed bistvenih elementov svobode izražanja.

Ugotavlja se, da je meja med svobodo izražanja in pravico do za-
sebnosti zelo tanka. Ta meja normativno ni določena in se v vsakem 
posameznem primeru odloča sodišče po kriterijih iz že obstoječe sodne 
prakse ali pa kriterije na novo določi.

Med razlagalci novinarske stroke prevladuje mnenje, da ima v demo-
kratični družbi svoboda izražanja prednost pred pravico do zasebnosti. 
Trdi se, da ima tisk celo dolžnost, da javnost obvešča o dejstvih, ki so 
zanjo pomembna.13 Gre za primere, ko novinarji v tisku, še zlasti v sati-
ričnih prispevkih, prizadenejo pravico do časti in dobrega imena. Zato 
pride večkrat do zlorabe svobode tiska.

Skratka, javne osebe so danes izpostavljene intenzivnejšemu zanima-
nju javnosti za njihovo življenje, predvsem v zvezi s stališči, ki jih javno 
zagovarjajo. Kljub temu da za javne osebe velja višji prag dopustnosti pri 
posegih medijev v zasebnost, je prav pri tem potrebna večja previdnost, 
večja toleranca in bolj etičen pristop.14

12 P. Lah, Pravica do svobode izražanja pred pravico do zasebnosti, 29.
13 R. Čeferin, n. d., 39.
14 V. Perner, Pravica do svobode izražanja pred pravico do zasebnosti, 29.
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4. Pravica do dobrega imena v kanonskem pravu
Tudi Zakonik cerkvenega prava (ZCP) iz leta 1983 v drugi knjigi 

z naslovom Božje ljudstvo obravnava temeljne pravice vernikov. Med 
njimi je tudi pravica do dobrega imena.15 V kan. 220 beremo: »Nihče 
ne sme nezakonito škodovati dobremu imenu, ki ga kdo ima, niti ko-
murkoli kršiti pravice do zasebnega življenja.« Zakonik povzema misli 
2. vatikanskega koncila, ki so zapisane v Pastoralni konstituciji o Cerkvi 
v sedanjem svetu, in naglaša, da je človekova pravica do dobrega imena 
»vsesplošno veljavna in nedotakljiva« (CS 26,2). Kan. 220 vsebuje dve 
temeljni človekovi pravici, ki sta namenjeni vsem vernikom: pravico do 
dobrega imena in pravico do zasebnega življenja.

4.1 Pravica do dobrega imena
Sandra Sandri v svoji razpravi o pravici vernika do dobrega imena 

navaja Tomaža Akvinskega in njegovo delo Summa	teologica, v katerem 
omenja »človekovo dobro ime« in ga uvršča med najdragocenejše člo-
vekove zemeljske dobrine.16 Tudi stari ZCP iz leta 1917 se je postavil v 
bran človekovega dobrega imena. Če je kdo z »besedami ali s pisanjem 
drugemu prizadejal krivico ali je žalil njegovo dobro ime« (+kan. 2355), 
je moral popraviti škodo. Tako naroča ZCP 1917. Storilca se je lahko 
tudi kaznovalo s primernimi kaznimi, in če je tako dejanje storil klerik, 
ga je predstojnik lahko tudi odstranil iz službe.

Skrb za dobro ime vsakega posameznika pa je posebna prednostna na-
loga tudi novega ZCP iz leta 1983. Posebno dolžnost, da varujejo svoje 
dobro ime, imajo tisti, ki želijo prejeti sveti red (kan. 378; 1029). Kdor je 
namreč zgubil dobro ime pri »poštenih in resnih župljanih« (kan. 1030), 
ni primeren za posvetitev. Če pa že opravlja cerkveno službo, se ga lahko 
zaradi izgube dobrega imena tudi odstrani iz službe (kan. 1741, tč. 3). Tudi 
v pravdnih sporih je treba paziti, da se »zaradi objave spisov ali dokazov« 
(kan. 1455 §3) ne bo prizadelo dobro ime drugih. Nihče ni dolžan »pre-
dložiti listin« (kan. 1546 §1), zaradi katerih bi se po krivici ogrozila pravica 
kogarkoli do dobrega imena. ZCP dovoljuje, da se samo iz upravičenega 
razloga lahko zakonito škoduje dobremu imenu, ki ga kdo ima. Gre za 
primere, ko je treba zbrati spričevala o kandidatih za sveti red (kan. 1051, 
tč. 2), ali takrat, ko se vršijo poizvedbe za sklenitev svetega zakona (kan. 
1067). V takih primerih se lahko naznanijo tudi človekove slabosti, napake 
in slaba dejanja, ki jih je storil. Vedno pa je treba storiti vse, da ne pride 
nezakonito v nevarnost dobro ime kogarkoli (kan. 1717 §2) in da se vsaka 
nezakonita kršitev dobrega imena tudi primerno kaznuje (kan. 1390). 

15 V. Papež, Kristjan in njegove temeljne pravice v Cerkvi, 62.
16 S. Sandri, Il processo matrimoniale canonico e tuttela della buona fama e della 

privacy della persona, 98.
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4.2 Pravica do zasebnega življenja
ZCP priznava vsakemu človeku tudi pravico do zasebnega življenja. 

Gre za posebno intimno področje človekovega življenja, v katero nima 
nihče pravice posegati.17 Ta pravica je tesno povezana s pravico do svo-
bodne izbire življenjskega stanu (kan. 219) in lastnega načina duhovne-
ga življenja (kan. 214).

Posebno področje človekove zasebnosti je človekova vest. »V notra-
njosti svoje vesti odkriva človek postavo, ki ga kliče, naj ljubi in dela 
dobro« (CS 16). To svoje skrito jedro in svetišče pa lahko vernik le v za-
kramentu spovedi odkrije spovedniku, ki je dolžan ohranjati spovedno 
molčečnost (kan. 983). Do spovedanca je vedno razsoden in nevsiljiv in 
se varuje, da bi nasilno brskal po človekovi notranjosti (kan. 979).

Poleg spovednikov imajo posebno dolžnost varovati intimno področje 
človekove notranjosti duhovni spremljevalci in vzgojitelji v semeniščih in 
ustanovah posvečenega življenja. Osebe, ki se jim zaupajo, pričakujejo, 
da bodo njihovi spremljevalci in predstojniki ohranili v tajnosti, kar so 
jim zaupali. Prav tako ni dovoljeno, da bi bili osebni spisi, pisma in kar-
toteke spremljancev ali gojencev nezavarovani in bi nekontrolirano prišli 
v tretje roke. Tudi v primeru, ko se kandidatom za sveti red ali posveče-
no življenje svetuje, da obiščejo zdravnika ali opravijo psihološki test, se 
lahko rezultati izročijo v vednost pristojni cerkveni oblasti le z izrecnim 
dovoljenjem osebe, ki je bila zdravniško oskrbovana ali pregledana.18

Podobno skrbnost varovanja človekove intime ZCP nalaga sodni-
kom v ničnostnih zakonskih pravdah. Vse listine, ki so v zasebni lasti, 
se po končanem pravdnem postopku vrnejo lastniku. Na sodišču se za-
držijo le prepisi (kan. 1475 §1). Kopije sodnih spisov in listin pa se smejo 
le iz upravičenega razloga in z dovoljenjem sodnika izročiti strankam 
(kan. 1475 §2) in odvetnikom (kan. 1598 §1), nikoli pa tretjim osebam 
ali novinarjem.19 Če obstaja nevarnost, da bi izročitev spisov lahko ško-
dovala pravici do zasebnega življenja, lahko sodnik odloči, da se kakega 
spisa ne sme nikomur razkriti.

Pravica, da se varujejo podatki, pridobljeni iz zasebnosti, velja tudi 
v primeru kaznivih dejanj klerikov.20 V vsaki škofijski kuriji se v tajni 
arhiv shranjujejo spisi o kazenskih postopkih, ki se tičejo nravnih zadev 
(kan. 489 §1). Potem ko je preteklo deset let od sodbe, se lahko spisi 
odstranijo, v arhivu pa ostane le kratek povzetek dejanja z besedilom 
končne sodbe (kan. 489 §2). Iz arhiva pa ni dovoljeno odnašati listin, 
razen s privolitvijo pristojne oblasti (kan. 488).

17 S. Sandri, n. d., 99.
18 A. Perlasca, La tutela giuridica del diritto all’intimità negli esami psicologici dei 

candidati al seminario e agli Ordini sacri, 433.
19 C. Redaelli, Il decreto generale della CEI sulla privacy, 189.
20 E. Miragoli, La »pena giusta« nei casi di delicta graviora, 357.



108 Lex victrix in caritate

Slovenska škofovska konferenca (SŠK) je izdala še posebne Smernice 
za ravnanje v primeru spolnega zlorabljanja mladoletnih oseb s strani 
duhovnikov ali drugih pastoralnih delavcev.21 V trenutku, ko se spro-
ži sum o kaznivem dejanju, in ves čas, dokler traja uvodna cerkvena 
preiskava, je treba ščititi pravico do zasebnega življenja vseh vpletenih, 
dokler se sum ne potrdi ali ovrže. Če postane sum neutemeljen, je treba 
storiti vse potrebno, da osumljena oseba zopet pride na dober glas. 

5. Kakšna je prihodnost pravice do dobrega imena?
Potem ko smo opozorili na perečo problematiko teptanja temeljne 

človekove pravice do časti in dobrega imena in prav tako omenili skrb 
kanonskega prava, da tej pravici nudi pravno varstvo, je prav, da razmi-
slimo, kakšna je prihodnost pravice do dobrega imena. Krik po zaščiti 
človekove pravice do dobrega imena je občečloveški pojav. Zato želimo 
nanizati nekatere sklepne ugotovitve, s katerimi lahko nakažemo smer, 
po kateri bo zagotovo lahko ta temeljna človekova pravica do časti in 
dobrega imena preživela. 

Vse demokratične civilne družbe v Evropi in v svetu visoko naglašajo 
varovanje človekovih pravic. Izdelana je cela vrsta predpisov, kodeksov 
in norm, ki naj bi človeku zagotovili varnost, dobro počutje in zaščito. 
Nekatere pravne listine, ki zagovarjajo temeljne človekove pravice, ima-
jo tisočletno starost. Takšen je na primer Zakonik	XII	plošč (451–449 pr. 
Kr.)22 ali Kodeks	zakonov iz Gortine (500-450 pr. Kr.).23 Vsi stari in tudi 
vsi moderni kodeksi naglašajo skrb za človekove civilnopravne pravice. 
Po svoji vsebini pa nič ne zaostajajo za starokrščanskim spisom Didahe 
(96–97 po Kr.), ki med osnovne človekove pravice zapiše »pravico do 
ljubezni«.24 Zato ni nič čudnega, da želijo vsi pravni spisi, ki obravnava-
jo človekove pravice, ustreči ne samo varstvu človekovega premoženja, 
ampak tudi zaščiti osebnega človekovega dostojanstva.

V razpravi smo pokazali, da je pravica do osebne časti in dobrega 
imena ena izmed temeljnih človekovih pravic. Kljub temu opažamo, da 
je ta pravica danes zelo ogrožena. »Živimo v časih, ko so slabe novice 
bolj zaželene kakor dobre. Javna glasila nam sporočajo predvsem slabe 
novice, in sicer čisto preprosto zato, ker se le-te bolje prodajajo kot dobre. 
Prodajalci pravijo, da to, kar je lepo, zgledno in dobro, nikogar ne za-
nima, ker ni razburljivo. Novice o pokolih, nesrečah, pohujšljivih škan-
dalih in zločinih pa burijo človeško domišljijo, sprožajo močna čustva, 

21 SŠK, Smernice, 64–67.
22 F. Cancelli, Leggenda e storia delle Dodici Tavole, 23.
23 A. Vasilakis, La grande iscrizione del Codice di Leggi di Gortina, 50.
24 Didache, Nauk dvanajsterih apostolov, 25.
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zato so zaželeno blago na policah javnega obveščanja.«25 Prednost se to-
rej daje drugim človekovim pravicam, na primer pravici do informiranja, 
medtem ko se dobro ime posameznika z lahkoto žrtvuje. Nezakonito 
vzeti nekomu dobro ime pomeni uničiti osebo, saj pojem ‘človekovo ime’ 
označuje osebo sámo. Družba, ki grobo ravna s človekovim imenom, 
razodeva, da je nesposobna ustvarjati medčloveške odnose.

Ko filozof Janez Janžekovič razlaga pridevnik »dober«, pravi, da je 
dobro »poseben vidik na bitju«.26 Tomáš Halík dodaja, da je v človeko-
vem imenu skrita njegova identiteta.27 Zato je človek vreden dobrega 
imena. S spoštovanjem njegovega imena se spoštuje on sam. Bistveno 
za osebo je namreč njeno »dostojanstvo, ki je neodvisno od konkre-
tnega uspeha ali nadarjenosti posameznika.«28 Zato ugotavljamo, da so 
vse demokratične družbe po svetu dosegle velik napredek na področju 
tehnike in gospodarstva, spregledale pa so tisto, kar je največje dobro za 
človeka: njegovo dostojanstvo.

Krščanstvo je za obrambo človekove časti in dobrega imena veliko 
storilo. Pojem osebe je krščanstvo z Boga preneslo na človeka. Ponosni 
smo lahko, da se je prav krščanstvo postavilo v bran dostojanstvu člove-
kove osebe. Temeljni odgovor na vprašanje, zakaj ima človek kot oseba 
pravico do dobrega imena, je namreč v tem, da človekovo ime označu-
je njegovo sposobnost za ljubezen. Jemati dobro ime človeku pomeni 
lastiti si pravico do tega, kar je človeku najbolj lastno: njegov notranji 
svet, njegova intima, mir in dostojanstvo. Mogoče se niti ne zavedamo, 
kako globoko v človeka segajo korenine dobrega imena in časti. Vsako 
nezakonito jemanje dobrega imena uničuje pristne človekove korenine 
in posledično lahko táko ravnanje zamaje trdnost ter stabilnost celotne 
družbe. Družba, ki oropa ljudi dostojanstva, ni več sposobna komuni-
kacije. Postaja človeku sovražna in samouničujoča. Zato katoliška Cer-
kev prepoveduje vsako škodljivo ravnanje in vsako neprimerno besedo, 
ki bi mogla neupravičeno škoditi dobremu imenu in časti bližnjega (Ka-
tekizem katoliške Cerkve 2477).

Sodobni svet se je zaradi krutega nihilizma znašel v primežu raznoli-
kih stisk. Kjer izhlapi vera v Boga, pusti za seboj praznino in neskončen 
hlad.29 Navsezadnje to pomeni, da človek odpove kot človek in izgubi 
svoje pravo dostojanstvo. Postaja samo še popadljiva žival, ki se more 

25 Nagovor nadškofa Antona Stresa pri polnočni maši: http://katoliska-cerkev.si/
nagovor-nadskofa-antona-stresa-pri-polnocni-masi (pridobljeno 27. 12. 2012).

26 J. Janžekovič, Filozofski leksikon, 61.
27 T. Halík, Blizu oddaljenim. Gorečnost in potrpežljivost v srečanju z vero in ne-

vero, 145.
28 A. Grün, Očenaš. Pomoč za pravo življenje. Celje 2012, 30.
29 W. Kasper, Usmiljenje. Temeljni pojem evangelija – ključ krščanskega življenja, 

11.
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veseliti edino materialnih reči. Hkrati pa dopušča vse oblike umora, 
uboja in teptanja človekovega dostojanstva. Tam, kjer ni Boga, nastopi 
otopelost in neobčutljivost sveta za obrambo človekovega dobrega ime-
na. To je eden izmed pomembnih razlogov, zakaj so človekove temeljne 
pravice najbolj zanemarjena tema 21. stoletja.

Sprememba miselnosti je privedla do tega, da v sodobnih sekularizira-
nih družbah najbolj agresivno nastopajo mediji. V veliki tekmi za zaslu-
žek mediji prednostno upoštevajo samo še informacijo, pri tem pa popol-
noma zanemarjajo človeka in njegovo pravico do časti in dobrega imena. 
Medijska tarča so (tudi v Sloveniji) postale vse javne osebnosti, politiki in 
predstavniki različnih cerkva, škofje in duhovniki. Šele množični protesti 
v islamskih državah zoper takšno samopašno obnašanje medijskih hiš in 
novinarjev so prispevali k vnovičnemu razmišljanju o empatiji, o vživlja-
nju v položaj in v življenje drugega, še posebej, ko gre za zaščito človekove 
pravice do dobrega imena. Zato je empatija edina pot do rešitve. Znati 
se postaviti v svet občutij, misli in življenja drugega človeka je temeljna 
predpostavka mirnega sobivanja in sodelovanja. V zvezi s tem je treba reči, 
da medijski cilj nikakor ne more biti laž, obrekovanje in propaganda, ki 
lahko prizadene hudo škodo človekovi časti in dobremu imenu. Ker cilj 
ne sme biti nekorektno poročanje, čeprav se na ta način lahko zaslužijo 
velike vsote denarja, ampak mora biti naloga medijev pošteno posredova-
nje resnic, je danes mogoče upati na širjenje prijaznejše novinarske prakse, 
ki bo bolj naklonjena obrambi človekove časti in dobrega imena.

Tudi znotraj katoliške Cerkve pravica do časti in dobrega imena nima 
vedno najbolj varnega zavetja. Tudi v Cerkvi pogosto blestijo posvetni 
cilji. Zato so v zadnjem času močno odmevale kraje zaupnih cerkvenih 
dokumentov tudi iz najbolj varovane papeške palače v Rimu. Jasno je, 
da si moramo vsi na vso moč prizadevati, da bi pripravili čase, ko bo mo-
goče s skupnim soglasjem vseh družbenih struktur povsem prepovedati 
kakršnokoli zlorabljanje človekove pravice do dobrega imena. Potreb-
no bo globlje poznavanje temeljnih človekovih pravic, zavzemanje za 
pošteno medijsko poročanje, razvijanje medverskega in medkulturnega 
dialoga in zavzemanje za poštene sankcije za potencialne napadalce na 
čast in dobro ime posameznika.

Dober zgled, kako je treba zaščititi dobro ime človeku, imamo kri-
stjani v Jezusovem nauku. Kristjani smo v sedanjem kritičnem položaju 
poklicani, da sodobni družbi ponudimo pomemben prispevek, ki bo 
razvijal za človekovo dobro ime prijazno okolje. Družba od kristjanov 
pričakuje močan odziv, da sprožimo med ljudmi gibanje za varovanje 
temeljnih človekovih pravic, da iščemo nove poti za vsestranski dialog, 
še posebej dialog s sodobnimi sredstvi javnega obveščanja. To so po-
membni koraki, kako v človeški družbi poiskati pravično ureditev, ki 
bo sprejemljiva za vse, tako za medije kot za posameznike, ki si želijo 
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ohraniti osebno dostojanstvo in dobro ime. 
Zaradi tega so papeži zadnjih stoletij ponavljali, da je treba sodobni 

družbi ponuditi »kulturo ljubezni«.30 Pri tem lahko veliko pripomore 
tudi kanonsko pravo s svojo pravno regulacijo, saj se skozi vso zgodovi-
no močno zavzema za varstvo človekovih pravic in za »blagor duš« (kan. 
1752). Cerkveno pravo je edina veda, ki more družbi vrniti kompas, da 
bo znala v danem položaju izbirati to, kar je v resnici dobro, pravično in 
pravilno za vsakega človeka in za celotno človeško družbo.•
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