
 

                                                                                                                        

Številka: Up-229/17-24 

  U-I-37/17-12 

Datum: 21. 11. 2019 

 

 

ODLOČBA 
 

Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi in v postopku za preizkus 

pobude A. B., C., ki ga zastopa mag. Matevž Krivic, Medvode, na seji 21. novembra 2019 

 

odločilo: 

 

1. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 240/2016 z dne 10. 2. 

2017 se zavrne. 

 

2. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o mednarodni zaščiti 

(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 83/12 in 111/13) se zavrže. 

 

 

OBRAZLOŽITEV 

 

 

A. 

 

1. Ministrstvo za notranje zadeve (v nadaljevanju MNZ) je zavrnilo prošnjo pritožnika 

(državljana C.) za priznanje mednarodne zaščite v Republiki Sloveniji. Zoper to odločbo je 

pritožnik vložil tožbo, ki jo je Upravno sodišče zavrnilo. Pritožnik je nato vložil pritožbo, ki ji 

je Vrhovno sodišče ugodilo in razveljavilo izpodbijano prvostopenjsko sodbo ter zadevo 

vrnilo Upravnemu sodišču v novo odločanje. Ob ponovnem odločanju je Upravno sodišče 

znova zavrnilo pritožnikovo tožbo, vloženo zoper odločbo MNZ. Pritrdilo je pravilnosti 

odločitve MNZ, da pritožnik ob upoštevanju podatkov v spisu ne izpolnjuje pogojev za 

nobenega od obeh statusov mednarodne zaščite (tj. niti za status begunca niti za status 

subsidiarne zaščite). Zoper sodbo Upravnega sodišča je pritožnik vložil pritožbo, ki jo je 

Vrhovno sodišče zavrnilo. Presoja obeh sodišč temelji na stališču, da pritožnik zoper 

zatrjevano preganjanje ni poiskal zaščite pri pristojnih organih v izvorni državi in da zato 

ne more uspešno uveljavljati mednarodne zaščite, ki nastopi šele potem, če mu državni 

subjekti v izvorni državi ne bi mogli zagotoviti ustrezne zaščite. 
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2. Po ugotovitvah Upravnega sodišča pritožnik šestih od sedmih zatrjevanih dejanj nasilja 

(vključno s posilstvom) ni prijavil policiji, čeprav je policija v zvezi z objavo na družbenem 

omrežju njegovo prijavo sprejela. Sodišče je pritrdilo pravilnosti ugotovitve MNZ, da, 

glede na to, da se pritožnik v izvorni državi ni obrnil po pomoč na državne subjekte, ni 

mogoče sklepati, da so mu zaščito odrekli. Kot pravilno je štelo tudi zavrnitev tožnikovega 

zatrjevanja, da dogodkov ni prijavil policiji, ker ta ne bi storila nič, ob upoštevanju dejstva, 

da so policisti v zvezi z edinim dogodkom, zaradi katerega se je obrnil nanje, prijavo tudi 

sprejeli in mu niso odrekli pomoči. Upravno sodišče je kot neutemeljene zavrnilo vse 

tožbene navedbe v zvezi s homofobnostjo in sovražnostjo Č. družbe, ker so "preveč 

splošne in nekonkretizirane ter neutemeljene za pritožnikov primer". Po oceni sodišča je 

MNZ v izpodbijani odločbi v zadostni meri pojasnilo, da na C. aktivno delujejo številne 

institucije in nevladne organizacije, ki so sposobne nuditi pomoč pred preganjanjem s 

strani nedržavnih subjektov tudi v primeru, kot je obravnavani, ko pritožnik zatrjuje svojo 

istospolno usmerjenost. 

 

3. Za presojo Vrhovnega sodišča je bilo ključno vprašanje, ali so subjekti zaščite 

pripravljeni oziroma zmožni zaščititi pritožnika.1 Kot je ugotovilo Vrhovno sodišče, se je do 

vprašanja pripravljenosti oziroma zmožnosti zaščite izvorne države sodišče prve stopnje 

opredelilo s sklicevanjem na ugotovitve MNZ, skladno s katerimi se pritožnik v izvorni 

državi glede tega dejanja ni obrnil po pomoč na državne subjekte, kar ne pomeni, da mu 

izvorna država (organi pregona) ni zmožna ali noče nuditi zaščite. V takih primerih je po 

presoji Vrhovnega sodišča na prosilcu težje dokazno breme, da dokaže, da se ni obrnil 

na državne subjekte, ker mu ti niso pripravljeni ali zmožni nuditi zaščite. Vrhovno sodišče 

je tudi opozorilo na ugotovitve MNZ, da je pritožnikova izvorna država naredila veliko, da 

bi se razmere izboljšale, in da je s svojo zakonsko ureditvijo članom skupnosti lezbijk, 

gejev, biseksualnih in transspolnih oseb (v nadaljevanju skupnost LGBT) zagotovila 

visoko stopnjo pravic ter da policija v primeru napadov na člane skupnosti LGBT 

odreagira. Po oceni Vrhovnega sodišča je MNZ na podlagi podrobne pojasnitve razmer v 

pritožnikovi izvorni državi in na podlagi pridobljenih informacij utemeljeno štelo, da bi 

pritožnik lahko dobil zaščito izvorne države. Kot je ugotovilo Vrhovno sodišče, je v zadnjih 

letih manj poročil o grožnjah istospolno usmerjenim, v državi izvajajo program za 

nediskriminacijo, delujeta varuh človekovih pravic in zagovornik državljanskih pravic, 

vzpostavljen je sistem finančne, moralne, odvetniške in organizacijske pomoči. Glede na  

 

                                            
1 Subjekte zaščite opredeljuje 25. člen Zakona o mednarodni zaščiti (v nadaljevanju ZMZ). Po 

prvem odstavku tega člena lahko kot subjekti zaščite štejejo:  

– država;  

– politične stranke ali organizacije, vključno z mednarodnimi organizacijami, ki nadzorujejo državo 

ali bistveni del njenega ozemlja. 

Po drugem odstavku 25. člena ZMZ se zaščita v izvorni državi nudi takrat, ko subjekti iz prejšnjega 

odstavka sprejmejo ustrezne ukrepe za preprečitev preganjanja ali resne škode, med drugim z 

vodenjem učinkovitega pravnega sistema za odkrivanje, pregon in kaznovanje dejanj, ki pomenijo 

preganjanje ali resno škodo, prosilec pa ima dostop do take zaščite. 
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take ugotovitve bi moral pritožnik po oceni Vrhovnega sodišča ponuditi več dokazov za 

svoje trditve, da se ni obrnil po pomoč na državne subjekte zato, ker mu ti niso 

pripravljeni ali zmožni nuditi zaščite. Vrhovno sodišče je zato štelo, da so navedbe o 

nepripravljenosti nudenja zaščite oziroma reagiranju policije premalo izkazane, da torej 

pritožniku ni uspelo izkazati, da mu izvorna država kot subjekt zaščite ni pripravljena ali 

zmožna nuditi zaščite.  

 

4. Pritožnik nasprotuje navedeni presoji sodišč in v zvezi s tem zatrjuje kršitev pravic iz 

22. in 35. člena Ustave. Poudarja, da se je v pritožbi zoper prvostopenjsko sodbo 

skliceval na sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 145/2015 z dne 16. 12. 2015, ki naj bi bila 

zelo primerljiva z obravnavano zadevo in v kateri naj bi Vrhovno sodišče drugače ocenilo 

zmožnosti iste izvorne države, da bi prosilcu nudila dejansko zaščito pred zatrjevanim 

preganjanjem zaradi njegove istospolne usmerjenosti. Pritožnik Vrhovnemu sodišču očita, 

da ni odgovorilo na ta njegov pritožbeni ugovor, s čimer naj bi kršilo 22. člen Ustave. 

Opozarja tudi na nesprejemljivost stališča Vrhovnega sodišča, po katerem je "na prosilcu 

težje dokazno breme, da dokaže, da se ni obrnil na državne subjekte, ker mu ti niso 

pripravljeni ali zmožni nuditi zaščite". Prav tako se ne strinja z obrazložitvijo Vrhovnega 

sodišča v 7. točki izpodbijane sodbe glede opredelitve pojma "dejanja preganjanja" po 

drugem odstavku 26. člena ZMZ. Opozarja na "ustaljeno napačno sodno prakso", ki naj 

bi pojem preganjanja zreducirala na že izvršena dejanja preganjanja, čeprav Konvencija 

o statusu beguncev in Protokol o statusu beguncev (Uradni list FLRJ, MP, št. 7/60, 

Uradni list SFRJ, MP, št. 15/67, Uradni list RS, št. 35/92, MP, št. 9/92 – Ženevska 

konvencija) pravico do mednarodne zaščite priznavata tudi v primerih "utemeljenega 

strahu pred preganjanjem" (torej tedaj, ko prosilec še ni doživel dejanj preganjanja, 

vendar iz svoje izvorne države beži zaradi utemeljenega strahu pred takimi dejanji). 

Pritožnik opozarja na več nepravilnosti pri razlagi, ki naj bi jih zagrešili MNZ in sodišči v 

celotni verigi odločanja v tej zadevi. 

 

5. Senat Ustavnega sodišča je s sklepom št. Up-229/17 z dne 10. 4. 2017 ustavno 

pritožbo zoper sodbo Vrhovnega sodišča sprejel v obravnavo in odločil, da se do končne 

odločitve Ustavnega sodišča zadrži izvršitev odločbe MNZ. V skladu s prvim odstavkom 

56. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno 

besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) je Ustavno sodišče o tem obvestilo Vrhovno 

sodišče in MNZ. 

 

6. Vrhovno sodišče je v vlogi z dne 23. 5. 2017 pojasnilo svoja stališča v zvezi s 

sprejetjem ustavne pritožbe v obravnavo. Opozorilo je, da iz sklepa o sprejemu niso 

razvidni vsebinski razlogi, ki so bili podlaga za odločitev o sprejemu ustavne pritožbe. 

Taka odsotnost razlogov naj bi vzpostavljala pravno negotovost tako za stranke kot tudi 

za pristojne upravne organe ter sodišča. V zvezi z zatrjevano kršitvijo 22. člena Ustave 

Vrhovno sodišče pojasnjuje, da v obravnavani zadevi sklicevanje na zadevo št. I Up 

145/2015 ni primerno, saj gre za drugačno (procesno) dejansko stanje. Vrhovno sodišče 

opozarja na mestoma žaljive in iz splošnega konteksta obrazložitve sodbe iztrgane očitke  
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zoper sodbo Vrhovnega sodišča. To naj bi bilo razvidno pri očitku o kršitvi procesnih 

zakonskih pravic v zvezi z dokazovanjem dejstev za to, da se pritožnik v izvorni državi 

glede zatrjevanega dejanja ni obrnil po pomoč na državne subjekte. To ne pomeni, da mu 

izvorna država (organi pregona) ni zmožna ali noče nuditi zaščite, v takih primerih pa je 

po presoji Vrhovnega sodišča na prosilcu težje dokazno breme, da dokaže, da se ni 

obrnil na državne subjekte, ker mu ti niso pripravljeni ali zmožni nuditi zaščite. Vrhovno 

sodišče je priložilo tudi spis zadeve št. I U 422/2016, ki naj bi Ustavnemu sodišču 

omogočil vsebinsko kvalitetno presojo. 

 

7. Ustavno sodišče je navedena pojasnila Vrhovnega sodišča vročilo pritožniku, ki se je 

nanje odzval v vlogi z dne 18. 2. 2018. Vztrajal je pri svojih navedbah iz ustavne pritožbe.  

 

8. Pritožnik hkrati z ustavno pritožbo vlaga tudi pobudo za začetek postopka za oceno 

ustavnosti ZMZ, v okviru katere zatrjuje dvoje: 1) protiustavnost zakonske ureditve, ki naj 

ne bi omogočala spoštovanja temeljnih načel upravnega postopka v tem posebnem 

upravnem postopku; po zatrjevanju pritožnika naj bi bili prosilci za mednarodno zaščito 

prikrajšani za možnost, ki je sicer splošno sprejeta v upravnopravni praksi, in sicer, da 

upravni organ pred izdajo odločbe stranko ne le zasliši, temveč jo tudi seznani s tem, na 

kaj bo oprl svojo odločitev in katera od dejstev, ki jih je stranka zatrjevala, šteje za 

dokazana in katerih ne; in 2) protiustavnost zakonske ureditve sodnega varstva pravic 

prosilcev za mednarodno zaščito, ki naj bi bila zaradi neupoštevanja posebnosti azilnih 

zadev (predvsem kar zadeva uveljavljanje pritožbenih razlogov) v neskladju s 14. in 22. 

členom Ustave. 

 

 

B. – I. 

 

9. Tako Upravno kot Vrhovno sodišče svojo odločitev utemeljujeta s stališčem, da 

pritožnik zoper zatrjevano preganjanje ni poiskal zaščite pri pristojnih organih v izvorni 

državi in da zato ne more uspešno uveljavljati mednarodne zaščite, ki nastopi šele potem, 

če mu državni subjekti v izvorni državi ne bi mogli zagotoviti ustrezne zaščite. Eno od 

odločilnih vprašanj za presojo sodišč je bilo, ali so subjekti zaščite v pritožnikovi izvorni 

državi (C.) pritožniku pripravljeni oziroma zmožni nuditi zaščito.  

 

10. Pritožnik Vrhovnemu sodišču očita, da se ni v zadostni meri opredelilo do njegovih 

trditev o dejanski nezmožnosti subjektov zaščite v izvorni državi, da bi ga zaščitili pred 

preganjanjem, s tem pa je kršilo pravico iz 22. člena Ustave. Glede na take trditve mora 

Ustavno sodišče preizkusiti, ali je Vrhovno sodišče zadostilo standardu obrazloženosti 

sodne odločbe iz 22. člena Ustave. 

 

11. Nosilno stališče sodišč v obravnavani zadevi je, da pritožnik zoper zatrjevano 

preganjanje ni poiskal zaščite pri pristojnih organih v izvorni državi in da zato ne more 

uspešno uveljavljati mednarodne zaščite, ki nastopi šele potem, če mu državni subjekti v  
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izvorni državi ne bi mogli zagotoviti ustrezne zaščite. Sklicevanje pritožnika na sodbo št. I 

Up 145/2015 je Vrhovno sodišče zavrnilo z argumentom, da gre za "neutemeljeno 

sklicevanje na drugo zadevo oziroma s tem v zvezi opozarjanje na neenotno sodno 

prakso, saj zgolj dejstvo, da gre za isto izvorno državo in enak zatrjevani razlog 

preganjanja (istospolno usmerjenost), ne more biti avtomatično podlaga za enako 

odločitev" (11. točka obrazložitve sodbe Vrhovnega sodišča). Po presoji Vrhovnega 

sodišča pritožnik ni niti zatrjeval niti izkazal, da na primer sodni sistem za odkrivanje, 

pregon in kaznovanje dejanj ne deluje oziroma da ni dostopa do take zaščite ter da ni 

dejanskih oziroma pravnih možnosti za delovanje institucij in organov zaščite. Razen 

objave na družbenem omrežju ni prijavil nobenega od dejanj. Edino prijavo, ki jo je podal, 

je policija sprejela. Pred tem pritožnik tudi ni imel nobenih izkušenj s policijo. Zato so po 

oceni Vrhovnega sodišča navedbe o nepripravljenosti nudenja zaščite oziroma reagiranju 

policije premalo izkazane. V takih primerih je po presoji Vrhovnega sodišča na prosilcu 

težje dokazno breme, da dokaže, da se ni obrnil na državne subjekte, ker mu ti niso 

pripravljeni ali zmožni nuditi zaščite. 

 

12. Navedena obrazložitev Vrhovnega sodišča ne vzbuja ustavnopravnih pomislekov. 

Brez dvoma je dolžnost prosilca, ki v prošnji za mednarodno zaščito zatrjuje nezmožnost 

izvorne države, da bi ga zaščitila pred preganjanjem, da izkaže trditve, ki bi lahko 

utemeljile zatrjevano nezmožnost izvorne države nuditi zaščito. Zlasti mora 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. Uradna prijava teh dejanj ni zgolj 

formalnost, ki jo mora izpolniti prosilec, preden vloži prošnjo za mednarodno zaščito v 

drugi državi. S to prijavo prosilec državi, ki odloča o prošnji za mednarodno zaščito, 

namreč omogoči, da prek svojih organov preveri, ali so bile njegove prijave dejansko 

obravnavane pred pristojnimi organi v izvorni državi.2 Dolžnost prijave ravnanj pri 

pristojnih organih v izvorni državi zato ne pomeni nerazumne zahteve, ki bi jo moral 

izpolniti prosilec, preden zaprosi za priznanje mednarodne zaščite v drugi državi. 

 

 

                                            
2 Šele tedaj nastopi t. i. sodelovalna dolžnost države, ki izhaja iz prvega odstavka 4. 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). Skladno s to določbo direktive mora država članica kljub dolžnosti 

prosilca, da predloži vse dokaze, potrebne za utemeljitev njegove prošnje, s prosilcem vendarle 

sodelovati, ko obravnava upoštevne elemente te prošnje. Ta zahteva dejansko pomeni, da mora v 

primeru, če dokazi, ki jih predloži prosilec za mednarodno zaščito, iz kateregakoli razloga niso 

celoviti, ažurni ali upoštevni, država članica v tem koraku postopka s prosilcem aktivno sodelovati, 

da omogoči, da se zberejo vsi dokazi, ki utemeljujejo prošnjo (glej sodbo SEU v zadevi M. M., C-

277/11, z dne 22. 11. 2012, 66. točka). 
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13. V obravnavani zadevi sta se Upravno in Vrhovno sodišče do vprašanja pripravljenosti 

oziroma zmožnosti zaščite izvorne države opredelili s sklicevanjem na ugotovitve v 

odločbi MNZ. MNZ je v tem kontekstu ugotovilo, da se pritožnik v izvorni državi glede 

večine od zatrjevanih dejanj ni obrnil po pomoč na državne subjekte, kar pa ne pomeni, 

da mu izvorna država (organi pregona) ni zmožna ali mu noče nuditi zaščite. V takih 

primerih je po presoji Vrhovnega sodišča na prosilcu težje dokazno breme, da dokaže, da 

se ni obrnil na državne subjekte, ker mu ti niso pripravljeni ali zmožni nuditi zaščite. 

Obrazložitev Vrhovnega sodišča, da je sklicevanje pritožnika na sodbo št. I Up 145/2015 

neutemeljeno (glej 11. točko obrazložitve te odločbe), je glede na ugotovljene okoliščine 

obravnavane zadeve (zlasti ob upoštevanju ugotovitev, da pritožnik razen objave na 

družbenem omrežju ni prijavil nobenega od dejanj in da je edino prijavo, ki jo je podal, 

policija sprejela) ustavnoprocesno zadostna. Pritožnikovo sklicevanje na drugo sodbo, ki 

sicer zadeva isto izvorno državo, zato v ustavnoprocesnem smislu ne narekuje 

podrobnejše obrazložitve, kot jo je Vrhovno sodišče podalo v izpodbijani sodbi. Glede na 

to je očitek pritožnika o kršitvi pravice iz 22. člena Ustave neutemeljen. 

 

14. Očitka o kršitvi pravice iz 35. člena Ustave pritožnik ne konkretizira, zato ga Ustavno 

sodišče ne more preizkusiti. 

 

15. Ker pritožniku ni uspelo izkazati zatrjevanih kršitev človekovih pravic in temeljnih 

svoboščin, je Ustavno sodišče ustavno pritožbo zavrnilo (1. točka izreka). 

 

 

B. – II. 

 

16. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni 

interes (prvi odstavek 24. člena ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni 

interes podan, če predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, katerega 

oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese 

oziroma v njegov pravni položaj. 

 

17. Zakonska ureditev, ki jo pobudnik izpodbija, ne učinkuje neposredno. V takih primerih 

se lahko pobuda vloži šele po izčrpanju pravnih sredstev zoper posamični akt, izdan na 

podlagi izpodbijanega predpisa, hkrati z ustavno pritožbo, pod pogoji iz 50. do 60. člena 

ZUstS. To stališče je podrobneje obrazloženo v sklepu Ustavnega sodišča št. U-I-275/07 

z dne 22. 11. 2007 (Uradni list RS, št. 110/07, in OdlUS XVI, 82). V takih primerih je 

predpostavka za vložitev tako ustavne pritožbe kot pobude vsebinsko izčrpanje pravnih 

sredstev. To pomeni, da mora pobudnik trditve o domnevni protiustavnosti ureditve, na 

podlagi katere temelji odločitev v njegovem primeru, uveljavljati že v postopku pred 

pristojnimi sodišči (tako že v sklepu Ustavnega sodišča št. U-I-330/05, U-I-331/05, U-I-

337/05 z dne 18. 10. 2007, Uradni list RS, št. 101/07, in OdlUS XVI, 79). Iz priložene 

tožbe in pritožbe je razvidno, da pritožnik očitkov, ki jih naslavlja na ZMZ, ni uveljavljal v  
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pravnih sredstvih pred rednima sodiščema, kar pomeni, da jih ni materialno izčrpal. Zato 

je Ustavno sodišče njegovo pobudo zavrglo (2. točka izreka). 

 

 

C. 

 

18. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi prvega odstavka 59. člena in 

tretjega odstavka 25. člena ZUstS ter prve alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika 

Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17) v sestavi: predsednik 

dr. Rajko Knez ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Rok Čeferin, dr. Dunja Jadek 

Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik, Marko Šorli in 

dr. Katja Šugman Stubbs. Ustavno sodišče je 1. točko izreka sprejelo s petimi glasovi 

proti štirim. Proti so glasovali sodnica in sodniki Accetto, Jadek Pensa, Knez in Šorli. 

Ustavno sodišče je 2. točko izreka sprejelo soglasno. Sodnica in sodnik Accetto in Jadek 

Pensa sta dala odklonilni ločeni mnenji. 

 

 

 

 

 

 

 

dr. Rajko Knez 

Predsednik 

 

 


