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ODKLONILNO LOČENO MNENJE SODNICE DR. DUNJE JADEK 
PENSA K 1. TOČKI IZREKA ODLOČBE ŠT. Up-229/17, U-I-37/17 

Z DNE 21. 11. 2019 
 

 

Nosilna stališča v odločbi presegajo pomen konkretne odločitve Ustavnega sodišča, 

čeprav se z njimi utemeljuje le, da ni bilo kršitve pravice do obrazložene sodne odločbe. 

Pojasniti želim razloge za to moje razumevanje in razhajanje z večino.  

 

 

I. 

 

Razlog za mednarodno zaščito je bil v prošnji zatrjevani prosilčev strah pred 

preganjanjem s strani nedržavnih subjektov (zaradi istospolne usmerjenosti). Tovrstne 

položaje ureja (c) točka 6. člena Direktive 2011/95/EU Evropskega parlamenta in Sveta z 

dne 13. decembra 2011 o standardih glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati državljani 

tretjih držav ali osebe brez državljanstva, da so upravičeni do mednarodne zaščite, glede 

enotnega statusa beguncev ali oseb, upravičenih do subsidiarne zaščite, in glede vsebine 

te zaščite (prenovitev) (UL L 337, 20. 12. 2011, str. 9–26 – Kvalifikacijska direktiva).1 Ta 

določba je implementirana v tretji alineji 24. člena Zakona o mednarodni zaščiti (Uradni 

list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 83/12 in 111/13 – v nadaljevanju ZMZ). 

Za odločitev o prošnji za mednarodno zaščito je bil torej (med drugim) ključen odgovor na 

vprašanje, ali je bilo mogoče dokazati pogoj iz tretje alineje 24. člena ZMZ – tj., da 

subjekti zaščite niso sposobni ali nočejo nuditi zaščite pred preganjanjem ali resno škodo. 

 

Dejstva, ki utemeljijo (dokažejo) obstoj ali neobstoj tega pogoja v posamičnem postopku, 

organ ugotavlja na podlagi zbranega procesnega gradiva. To se zbira v fazi postopka, ki 

je po logiki stvari same zaključena pred odločanjem organa o prošnji za mednarodno 

zaščito. Pred očmi imam zato, da postopek odločanja o prošnji za mednarodno zaščito po 

                                            
1 Ta ureja položaj, ko je subjekt preganjanja nedržavni subjekt. Točka (c) 6. člena  Kvalifikacijske 
direktive, skupaj z uvodnim delom te določbe, se glasi: "Subjekti preganjanja ali resne škode 
vključujejo: (c) nedržavne subjekte, če je mogoče dokazati, da subjekti iz točk (a) in (b), vključno z 
mednarodnimi organizacijami, niso sposobni ali nočejo nuditi zaščite pred preganjanjem ali resno 
škodo, kot sta opredeljena  v členu 7." 
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Kvalifikacijski direktivi in ZMZ sestavljata dve fazi postopka. V prvi se zbira procesno 

gradivo. V drugi organ odloča o tem, ali so ali niso izpolnjene materialnopravne 

predpostavke za ugodno rešitev konkretne prošnje.2 Odločitev o tveganju preganjanja, ki 

z objektivnega vidika utemelji prosilčev strah pred preganjanjem s strani nedržavnih 

subjektov, predpostavlja stališče organa o dokazanosti pogoja, da subjekti zaščite v 

izvorni državi nočejo nuditi zaščite pred preganjanjem ali pa te zaščite niso sposobni 

nuditi.3 Če organ odloči, da je ta pogoj ostal nedokazan, bo prošnjo zavrnil.  

 

Razloge za svojo odločitev črpa iz zatrjevanih in drugih dejstev ter informacij iz dokazov, 

zbranih v prvi fazi postopka. V pravni znanosti, ki razlaga določbe Kvalifikacijske direktive, 

se zastopa stališče, da je v prvi fazi postopka deljeno breme države in prosilca (shared 

evidential burden) – tako prosilec in država nosita breme, da zagotovita in pojasnita 

upoštevna dejstva, do katerih imata dostop.4 Poudarja se, da zadostuje, da se prosilec v 

prošnji sklicuje na dejstva, iz katerih je mogoče sklepati na pomanjkljivosti zaščite v 

izvorni državi.5 To breme je treba razlikovati od materialnega dokaznega bremena.  

 

S prepričljivostjo razlage o deljenem bremenu države in prosilca v prvi fazi postopka v 

kontekstu (c) točke 6. člena Kvalifikacijske direktive nimam težav. Logično je vpeta v okvir 

še drugih določb Kvalifikacijske direktive. Naj na tem mestu opozorim le še na pravilo o 

olajšanju dokaznega bremena (relaxation of proof), ki ob izpolnjenih pogojih iz petega 

odstavka 4. člena Kvalifikacijske direktive, izrecno izključuje zahtevo po potrjevanju 

posameznih vidikov izjav prosilca z dokumentarnimi ali drugimi dokazi.6 O tem, kaj 

pomeni "deljeno" obveznost prosilca in organa, da zagotovita in pojasnita upoštevna 

dejstva, do katerih imata dostop, se je imelo tudi Ustavno sodišče že priložnost izreči. V 

odločbi št. U-I-292/09, Up-1427/09 z dne 20. 10. 20117 je ob presoji takrat veljavnega 

ZMZ z vidika 18. člena Ustave zavzelo stališče, da je izjave prosilca glede nevarnosti, da 

bi bil v primeru vrnitve v izvorno državo izpostavljen mučenju ali nečloveškemu in 

poniževalnemu ravnanju, po naravi stvari mogoče preveriti le tako, da pristojni organ v 

presojo vključi tudi podatke o stanju v državi, v katero bi se prosilec v primeru zavrnilne 

odločbe moral vrniti, pri čemer mora te podatke zbirati tudi sam.8 Poudarilo je še, da 

dolžnost sodelovanja prosilca pri utemeljevanju prošnje sama po sebi ni sporna, vendar 

če naj bodo jamstva iz 18. člena Ustave dejansko zagotovljena, prosilcu ne sme biti 

naloženo pretežko breme dokazovanja ogroženosti.  

                                            
2 Prim. s tem v zvezi sodbo Sodišča Evropske unije (v nadaljevanju SEU) v zadevi M. M., 
C-277/11, z dne 22. 11. 2012, ki nazorno in prepričljivo obrazloži razlikovanje dveh faz 
postopka odločanja o prošnji za mednarodno zaščito v kontekstu Kvalifikacijske direktive. 
3 Prim. H. Dörig v: EU Immigration and Asylum Law, A Commentary, Second Edition, C. H. 

Beck/Hart/Nomos 2016, str. 1151. 
4 Prav tam. 
5 Prav tam. Navajam angl. besedilo: "It is sufficient that the applicant establishes facts from which 

the inability or the unwillingness to protect can be inferred." 
6 H. Dörig nav. delo, str. 1141. 
7 Uradni list RS, št. 98/11, in OdlUS XIX, 27. 
8 To stališče je bilo v ustavnosodni presoji še večkrat ponovljeno, nazadnje v odločbi Ustavnega 
sodišča št. U-I-59/17 z dne 18. 9. 2019, Uradni list RS, št. 62/19. 
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II. 

 

Stališča večinske odločbe iz 12. točke obrazložitve se mi zdijo, če jih umestim v kontekst 

navedenih izhodišč, sporna. Na tem mestu povzemam stališče, po katerem mora prosilec 

v tu obravnavanem položaju "izkazati, da se je v izvorni državi glede zatrjevanih dejanj 

obrnil po pomoč na organe pregona, ki pa mu niso hoteli oziroma niso zmogli nuditi 

zaščite," ker šele tedaj nastopi t. i. sodelovalna dolžnost države, ki izhaja iz prvega 

odstavka 4. člena Kvalifikacijske direktive.9 Sporoča se torej, da ni sodelovalne dolžnosti 

države v prvi fazi postopka, če prosilec ni navajal, da je, preden je zaprosil za priznanje 

mednarodne zaščite, podal v izvorni državi uradno prijavo dejanj preganjanja s strani 

nedržavnih subjektov, vendar mu organi pregona niso hoteli ali niso zmogli nuditi zaščite. 

To bi sledilo tudi iz nadaljnjega, kategoričnega stališča, po katerem "dolžnost prijave 

ravnanj [dejanj preganjanja s strani nedržavnih subjektov] pri pristojnih organih v izvorni 

državi […] ne pomeni nerazumne zahteve, ki bi jo moral izpolniti prosilec, preden zaprosi 

za priznanje mednarodne zaščite v drugi državi."10 

 

Toda tudi generalni pravobranilec Yves Bot je v sklepnih predlogih z dne 26. 4. 2012 v 

zadevi SEU C-277/11 posebej poudaril, da je morala Komisija, določiti "deljeno" 

obveznost prosilca in države članice, pristojne za obravnavanje prošnje, pri preverjanju in 

presoji vseh upoštevnih dejstev.11 Sodelovanje iz prvega odstavka 4. člena Direktive 

2004/83 (ta je ostal nespremenjen v Kvalifikacijski direktivi) mora po nadaljnjih stališčih 

generalnega pravobranilca glede na okoliščine posameznega primera omogočiti presojo 

in zbiranje elementov, ki so najbolj upoštevni za obravnavanje prošnje za mednarodno 

zaščito, ter v sodelovanju s prosilcem in s sredstvi, ki jih ima na voljo pristojni nacionalni 

organ, pridobitev vseh informacij, ki so nujne za presojo verodostojnosti prosilca in 

utemeljenosti njegove prošnje. Prav tako je Ustavno sodišče v odločbi št. U-I-292/09, Up-

1427/09 poudarilo, da mora podatke o stanju v državi, v katero bi se prosilec moral vrniti, 

zbirati tudi organ sam.  

 

Seveda bi bil prosilčev položaj v pogledu dokazovanja pomanjkljivosti zaščite v izvorni 

državi boljši, če bi prijave nasilja, povezanega z njegovo istospolno usmerjenostjo, 

organom v izvorni državi prijavljal, a se ti ne bi nemudoma odzivali, in bi tudi s temi očitki 

utemeljeval svojo prošnjo. Vendar če prosilec prijave dejanja preganjanja v izvorni državi 

ni podal, to ne utemelji stališča, po katerem bi Kvalifikacijska direktiva že zato le nanj 

                                            
9 Na t. i. sodelovalno dolžnost države se večinska odločba sklicuje v opombi št. 2. 
10 Poudarila DJP. 
11 Generalni pravobranilec opozarja na navedeno dolžnost v okviru priprave Direktive 2004/83 o minimalnih 
standardih glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, da se 
jim prizna status begunca ali osebe, ki iz drugih razlogov potrebuje mednarodno zaščito, in o vsebini te 
zaščite (UL L 304, 30. 9. 2004) – ta je bila prenovljena s Kvalifikacijsko direktivo, vendar ne glede tu 
obravnavane vsebine. 
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osredotočila procesno dokazno breme.12 Če bi to dopustili, bi izvotlili delitev bremena v 

prvi fazi postopka,13 izrecno zapisano zahtevo po sodelovalni dolžnosti države v tej fazi 

postopka (drugi stavek prvega odstavka  4. člena  Kvalifikacijske direktive) in s tem 

princip dialoškega iskanja resnice. Z nosilnimi stališči odločbe, ki, kot razumem, 

sporočajo prav to, se nisem mogla strinjati.  

 

Žal mi je, da se uvaja in z nosilnim stališči pritrjuje prosilčevemu težjemu dokaznemu 

bremenu, ki mora, če prijave preganjanja v izvorni državi ne poda, dokazati, »da se ni 

obrnil na državne subjekte /zato/, ker mu ti niso pripravljeni ali zmožni nuditi zaščite.« V 

odločbi ne najdem razlagalnih argumentov, ki bi tako razumljeno prosilčevo težje dokazno 

breme umestili v kontekst določb Kvalifikacijske direktive in ZMZ. Teh prav tako nisem 

našla v izpodbijani sodbi. Dvomim, da je na argument ustavne pritožbe o zapovedi 

deljenega dokaznega bremena v tovrstnih postopkih odgovorjeno z vsebinskimi razlogi. 

Poleg tega nosilna stališča odločbe na načelni ravni opredeljujejo pogoj za sprožitev t. i. 

sodelovalne dolžnosti države in s tem v bistvenem opredeljujejo položaj prosilcev za 

mednarodno zaščito. Zato so po mojem mnenju precedenčne narave. Žal mi je, da ta 

njihov pomen ni bil prepoznan.  

 

 

III. 

 

 

Menim, da zadostuje, da se prosilec sklicuje na dejstva, iz katerih je mogoče sklepati na 

pomanjkljivosti zaščite v izvorni državi. Zato sem drugače kot večina ocenila, da v 

sodnem postopku niso bile neupoštevne (med drugim) trditve pritožnika o tem, da je Č. 

družba homofobna in sovražna do istospolno usmerjenih oseb, kar po njegovem mnenju 

logično vpliva na to, kako posameznik družbo doživlja in kaj "upa od nje zahtevati." S tem 

v zvezi se je skliceval na sodbo Vrhovnega sodišča št. I U 411/2015 z dne 16. 12. 2015. 

Iz nje je povzemal:  "…da je dejansko podan izrazit prepad med pravno zaščito na papirju 

in njeno praktično implementacijo ter da so poročila o diskriminaciji LGBT na C. redko 

resno vzeta s strani policije, do sedaj pa še noben primer diskriminacije na podlagi spolne 

usmerjenosti ni prišel pred sodišča ... Vrhovno sodišče se zato strinja s stališčem 

prvostopenjskega sodišča, da kljub napredku v zakonodaji ni zadostnih poročil za 

prepričanje, da bi se zaščita osebam v okoliščinah,  kot zadevajo tožečo stranko, prek 

pravosodnih organov tudi dejansko izvajala, in sicer zaradi obstoječih družbenih pritiskov 

in tradicionalnih stališč, ter da v teh okoliščinah informacije o stanju v izvorni državi ne 

dajejo zadostne podlage za oceno, da bi država tožnika lahko učinkovito zaščitila. Zato 

utemeljeno dodaja, da uporabljena poročila ne kažejo, da bi se zaznavna razlika med 

formalno zaščito istospolno usmerjenih na C. v zakonodaji in njihovo dejansko zaščito v 

praksi zmanjšala ...".  

 

                                            
12 Prim. H. Dörig, nav. delo, str. 1134; avtor se sklicuje na sodno prakso nemškega Zveznega 
upravnega sodišča. 
13 Glej stališča, sumarno povzeta v I. točki tega mnenja. 
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Strinjam se, da razlogi iz navedene odločitve Vrhovnega sodišča ne morejo biti 

avtomatično podlaga za enako odločitev v tu obravnavanem primeru, kar se navaja v 

razlogih izpodbijane sodbe. Vendar okoliščina, da se pritožnik ni obračal na pristojne 

organe v izvorni državi, sama zase á priori ne izključi možnosti, da v izvorni državi v 

resnici obstojijo pomanjkljivosti na področju zaščite, če so subjekti preganjanja nedržavni 

subjekti. To, da razlogi navedene sodbe Vrhovnega sodišča niso avtomatičen razlog za 

enako odločitev v tu obravnavanem primeru, zato ni argument,  da se navedenim 

razlogom ne posveti nobene pozornosti. Naj strnem. Dvomim, da sta z vidika načela 

enakosti pred zakonom v postopkih obravnavanja prošenj za mednarodno zaščito 

sprejemljivi diametralno nasprotni stališči Vrhovnega sodišča o oceni stanja v isti izvorni 

državi glede njene pripravljenosti ali sposobnosti zaščititi prosilce, ki se vsi sklicujejo na 

preganjanje zaradi njihove istospolne usmerjenosti, ne da bi se prepričljivo pojasnilo 

razloge za tako razhajanje. Ker, kot razumem, ocena stanja v izvorni državi ni brez vpliva 

niti za presojo o verodostojnosti prosilčevih navedb niti za presojo o utemeljenosti 

prošnje, menim, da je pritožnik ostal v dvomu. Zato sem drugače kot večina menila, da 

izpodbijana sodba nima upoštevnih in zadostnih razlogov. 

 

 

IV. 

 

Conditio sine qua non uresničevanja skupne politike o azilu, subsidiarni zaščiti in začasni 

zaščiti je dosledno prizadevanje razlagalne oblasti za udejanjanje skupnih standardov, 

opredeljenih (med drugim) v Kvalifikacijski direktivi v posamičnih postopkih.14 V njih je 

treba okoliščine primera – fragmente sestaviti skupaj. To ni opravilo, ki bi smelo potekati 

po poljubnih merilih. Gre za proces, za katerega prav tako velja načelo vezanosti 

razlagalne oblasti na corpus iuris.15 V postopkih odločanja o prošnjah za mednarodno 

zaščito se zato upravičeno pričakuje utemeljitev, ki naj sprejeta stališča prepričljivo 

poveže s standardi, izluščenimi iz besedil določb Kvalifikacijske direktive in ZMZ. In pri 

iskanju te utemeljitve ne bi smela biti prezrta (med drugim) stališča pravne znanosti, ki 

temeljito, podrobno in prepričljivo razlagajo upoštevne določbe direktiv, ki jih ZMZ le 

povzema.  

 

Vstop prava Evropske unije po 3.a členu Ustave v domači pravni red že nekaj časa 

soopredeljuje tudi okvir za razvoj prava skozi sodno prakso. V pritrdilnem ločenem 

mnenju k odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-292/09, Up-1427/09 sem zapisala, da iskanje 

prav(n)e vsebine določb, ki opredeljujejo pravice in obveznosti prosilcev za mednarodno 

zaščito v konkretnih postopkih, prav zato terja umeščanje v pravni prostor Evropske unije. 

                                            
14  Toliko bolj, ker je cilj skupne politike ponuditi ustrezen status vsem državljanom tretjih držav, ki 
potrebujejo mednarodno zaščito, in zagotoviti skladnost z načelom nevračanja (prvi odstavek 78. č lena 
Pogodbe o delovanju Evropske unije, prečiščena različica, UL C 202, 7. 6. 2016). 
15 O pomenu vezanosti sodišč na corpus iuris glej npr. v M. Bender, Die Befugnis des 

Bundesverfassunsgerichts zur Prüfung gerichtlicher Entscheindugen, C. F. Müller Juristischer Verlag, 
Heidelberg 1989, str. 282 in nasl. 
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Ob tej priložnosti lahko to le ponovim16 in dodam – kar je glede pravic in obveznosti 

prosilcev, opredeljenih v določbah številnih predpisov, v resnici pomembno, je, kako se te 

določbe razumejo v postopkih odločanja o prošnjah za mednarodno zaščito. 

 

 

 

 

 

dr. Dunja Jadek Pensa      

          Sodnica 

 

                                            
16 Drugačno stališče bi zanikalo dolžnost spoštovanja načela lojalne razlage (tretji odstavek 4. 
člena Pogodbe o Evropski uniji, prečiščena različica, UL C 202, 7. 6. 2016), ki je hkrati tudi 
notranje ustavnopravno načelo in ki zavezuje z močjo Ustave. Prim. odločbo Ustavnega sodišča 
št. U-I-146/12 z dne 14. 11. 2013 (Uradni list RS, št. 107/13, in OdlUS XX, 10), 32. do 34. točka 
obrazložitve. 


