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Iz Ustave Republike Slovenije 
(http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=USTA1) 

II. ČLOVEKOVE PRAVICE IN TEMELJNE SVOBOŠČINE 
16. člen 

(začasna razveljavitev in omejitev pravic) 
S to ustavo določene človekove pravice in temeljne svoboščine je izjemoma dopustno začasno razveljaviti ali 

omejiti v vojnem in izrednem stanju. (…) 
 

Določba prejšnjega odstavka ne dopušča nobenega začasnega razveljavljanja ali omejevanja pravic, določenih v 
17. (nedotakljivost človekovega življenja), 18. (prepoved mučenja) , 21. (varstvo človekove osebnosti in 

dostojanstva), 27. (domneva nedolžnosti), 28. (načelo zakonitosti v kazenskem pravu), 29. (pravna jamstva v 
kazenskem postopku) in 41. členu (svoboda vesti). 

18. člen 
(prepoved mučenja) 

Nihče ne sme biti podvržen mučenju, nečloveškemu ali ponižujočemu kaznovanju ali ravnanju. Na 
človeku je prepovedano delati medicinske ali druge znanstvene poskuse brez njegove svobodne privolitve. 

 

Iz kazenskega zakonika: 
(Vir: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5050) 

Šestnajsto poglavje 
KAZNIVA DEJANJA ZOPER ČLOVEKOVE PRAVICE IN SVOBOŠČINE 

 
Kršitev enakopravnosti 

131. člen 

(1) Kdor zaradi razlike v narodnosti, rasi, barvi, veroizpovedi, etnični pripadnosti, spolu, jeziku, političnem ali 
drugačnem prepričanju, spolni usmerjenosti, premoženjskem stanju, rojstvu, genetski dediščini, izobrazbi, 
družbenem položaju ali kakšni drugi okoliščini prikrajša koga za katero izmed človekovih pravic ali temeljnih 
svoboščin, ki so priznane od mednarodne skupnosti ali določene z ustavo ali zakonom, ali mu takšno pravico ali 
svoboščino omeji ali kdor na podlagi takšnega razlikovanja komu da kakšno posebno pravico ali ugodnost, 
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta. 

(2) Enako se kaznuje, kdor preganja posameznika ali organizacijo zaradi zavzemanja za enakopravnost ljudi. 

(3) Če stori dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena uradna oseba z zlorabo uradnega položaja ali 
uradnih pravic, se kaznuje z zaporom do treh let. 

Prisiljenje 
132. člen 

(1) Kdor koga s silo ali resno grožnjo prisili, da kaj stori ali opusti ali da kaj trpi, se kaznuje z zaporom do 
enega leta. 

(2) Pregon se začne na predlog. 

Grožnja 
135. člen 

(1) Kdor komu, zato da bi ga ustrahoval ali vznemiril, resno zagrozi, da bo napadel njegovo življenje ali 
telo ali prostost ali uničil njegovo premoženje velike vrednosti, ali da bo ta dejanja storil zoper njegovo bližnjo 
osebo, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do šestih mesecev. 

(2) Kdor stori dejanje iz prejšnjega odstavka proti dvema ali več osebam ali z grdim ravnanjem ali z orožjem, 
nevarnim orodjem, drugim sredstvom ali na tak način, da se lahko telo hudo poškoduje ali zdravje hudo okvari, se 
kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta. 

(3) Pregon za dejanje iz prvega in drugega odstavka tega člena se začne na predlog. 
 

Mučenje 
135.a člen 

(1) Kdor komu namenoma povzroči hudo bolečino ali trpljenje, bodisi telesno ali duševno, da si od njega ali 
tretje osebe pridobi informacijo oziroma priznanje, da ga kaznuje za dejanje, ki ga je storil on ali tretja oseba ali je 
za to dejanje osumljen on ali tretja oseba, da bi ga ustrahoval ali nanj izvajal pritisk ali da bi ustrahoval tretjo 
osebo ali nanjo izvajal pritisk ali iz katerega drugega razloga, ki temelji na kateri koli obliki kršitve 
enakopravnosti, se kaznuje z zaporom od enega do desetih let. 

(2) Če bolečino ali trpljenje iz prejšnjega odstavka povzroči ali prizadene uradna oseba ali kdo drug, ki nastopa 
z uradnim statusom ali pooblastilom ali na pobudo take osebe ali z njeno izrecno ali tiho privolitvijo, se kaznuje 
z zaporom od treh do dvanajstih let. 
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Običajna-slovenščina: Razlago vseh morebitnih nejasnosti o pomenih besed lahko na pisno prošnjo 

prositelja-žive-sile poda samo avtor-besedila-živa-sila, vse pravice pridržane. 

OBVESTILO ČLOVEKU in/ali URADNI OSEBI: 

Človek, živa-sila in avtor tega dokumenta obveščam človeka in/ali uradno osebo, ki me sili v 

nošenje maske in/ali testiranje in/ali cepljenje, da skladno s svojo svobodno vestjo in voljo ne 

nosim maske in se ne bom testiral ali cepil iz osebnih zdravstvenih razlogov in zaradi 

svobode vesti, kar je v skladu z mojimi mednarodno priznanimi človekovimi pravicami in 

svoboščinami. Zavračam ravnanje, življenje in delovanje, ki izhaja iz strahov. Še posebej, ko 

ti niso utemeljeni z ustreznimi in neodvisno preverljivimi dokazi in ko obstajajo proti-dokazi, 

da nošenje mask, testiranje in cepljenje niso blagodejni, učinkoviti in potrebni. Verujem v 

življenje in naravni red življenja v ravnovesju z naravo, skladno s katero sem ustvarjen. 

Skladno z mojo vero in zaupanjem v življenje/naravo, svojimi temeljnimi človekovimi 

pravicami in svoboščinami in naravno močjo samoodločbe izražam svojo svobodno vest, 

vero in voljo tudi z ne-nošenjem mask ter zavračanjem testiranja in cepljenja, saj ob tem 

doživljam tudi duševno trpljenje. Kdor se zaradi svojih prepričanj počuti ogroženega v moji 

bližini, naj za to prevzame odgovornost in se mi ne približuje ter se drži razdalje, za katero 

verjame, da je zanj ustrezna. Škodljivost in nepotrebnost nošenja mask, izvajanja PCR 

testov in cepljenja tudi v primeru SARS-CoV-2 (COVID) je že dokazana s številnimi 

znanstvenimi študijami, raziskavami in razsodbami sodišč. 

IZPOLNI ČLOVEK in/ali URADNA OSEBA skladno z zahtevo avtorja tega dokumenta po 

legitimaciji, identifikaciji in izkazu istovetnosti: 

Spodaj identificirani človek in/ali uradna oseba s podpisom/avtografom potrjujem, da 

sem od človeka, avtorja tega dokumenta, zahteval, da nosi masko in/ali se testira in/ali cepi, 

ter mu grozil s posledicami, če tega ne bo storil, čeprav me je ta opozoril, da ne nosi maske 

in se ne bo testiral in cepil zaradi osebnih zdravstvenih razlogov in zaradi svobode vesti in 

prepričanja, kar je v skladu z njegovimi mednarodno priznanimi temeljnimi človekovimi 

pravicami in svoboščinami ter znanstvenimi dokazi in raziskavami o škodljivosti in 

nepotrebnosti nošenja mask, izvajanja PCR testov in cepljenja tudi v primeru SARS-CoV-2 

(COVID). Spodaj podpisani/avtografirani se zavedam, da sem s tem storil več kaznivih 

dejanj, ki so opredeljena v kazenskem zakoniku v 131. členu: Kršenje enakopravnosti (zapor 

do enega leta), 132. členu: Prisiljenje (zapor do enega leta), 135. členu: Grožnja (denarna 

kazen ali zapor do 6 mesecev) in 135.a: Mučenje (zapor od 1 do 10 let, za uradno osebo od 

3 do 12 let). 

Ime: ___________________________________________________________________ 

Priimek: ________________________________________________________________ 

Naslov stalnega prebivališča: _______________________________________________ 

 

Pošta: ______________________________________ Poštna številka: ______________ 

Uradni naziv/vloga: ________________________________________________________ 

 

Zaposlen/a pri: ____________________________________________________________ 

 

S podpisom/avtogramom potrjujem, da v celoti razumem ta dokument, da prevzemam vso 

odgovornost za posledice mojih dejanj in da so moji navedeni osebni/identifikacijski podatki 

točni in pravilni: 

 

Datum: ____________________, podpis/avtogram:________________________________. 


