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DELNO ODKLONILNO LOČENO MNENJE SODNIKA DR. 
MATEJA ACCETTA K ODLOČBI ŠT. Up-229/17, U-I-37/17 Z DNE 
21. 11. 2019, KI SE MU PRIDRUŽUJE SODNIK MARKO ŠORLI 

 
 

1. Obravnavana zadeva naslavlja pomembno in občutljivo vprašanje teže dokaznega 

bremena prosilcev za mednarodno zaščito ter s tem povezane dolžnosti sodelovanja 

države s prosilcem pri ugotavljanju upoštevnih dejanskih okoliščin, kadar slednji prošnjo 

utemeljuje z dejansko nezmožnostjo subjektov zaščite v izvorni državi, da bi ga zaščitili 

pred preganjanjem, a glede večine opisanih dejanj preganjanja pri pristojnih organih v 

izvorni državi niti ni poskusil poiskati zaščite. Ker imam glede obstoja tovrstne 

sodelovalne dolžnosti in zahtevanega dokaznega bremena drugačno stališče od 

spoštovanih kolegov iz večine, nisem mogel podpreti prve točke izreka. 

 

2. Pomemben okvir za razumevanje sodelovalne dolžnosti vzpostavlja pravo EU, zlasti 

Direktiva 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 – v nadaljevanju Kvalifikacijska direktiva). 

Ta v 4. členu opredeljuje "obravnavanje dejstev in okoliščin" v zvezi s prošnjo za 

mednarodno zaščito in državam članicam nalaga dolžnost, da kljub primarni dolžnosti 

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

sodelujejo pri obravnavi upoštevnih elementov prošnje.1 Ta sodelovalna dolžnost države 

od nje zahteva, da v primeru, ko predloženi dokazi iz kateregakoli razloga niso celoviti, 

ažurni ali upoštevni, s prosilcem sodeluje in s tem omogoči, da se zberejo vsi dokazi, ki 

utemeljujejo prošnjo.2 Ob tem je, čeprav Kvalifikacijska direktiva ne opredeljuje pojma 

                                            
1 Glej npr. sodbi Sodišča EU v zadevi C-277/11 M. M. z dne 22. 11. 2012, ECLI:EU:C:2012:744, 

65. točka obrazložitve; in v združenih zadevah C-148/13 do C-150/13 A., B. in C. z dne 2. 12. 

2014, ECLI:EU:C:2014:2406, 56. točka obrazložitve. 

2 Tako sodbi Sodišča EU v zadevi M. M., 66. točka obrazložitve; in v zadevi A., B. in C., 56. točka 

obrazložitve. 
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"utemeljitev", iz vsebine 4. člena mogoče sklepati, da utemeljevanje pomeni podajanje 

trditev ter predložitev listinskih in drugih dokazov v podporo prošnji.3 

 

3. Glede sposobnosti državnih subjektov za zaščito pred preganjanjem pa drugi odstavek 

7. člena Kvalifikacijske direktive kot načelno izhodišče opredeljuje obveznost sprejetja 

razumnih ukrepov 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. Pri tem ugotavljanje (ne)obstoja učinkovite zaščite obsega 

dva koraka presoje: (1) v prvem koraku, ki se osredotoča na razmere v izvorni državi, se 

presoja, ali obstaja sistemska napaka oziroma nezadostnost zaščite države; (2) če je na 

splošno zagotovljena zadostna zaščita države, pa se v drugem koraku, ki se osredotoča 

na prosilca, presoja, ali je ta zaščita zagotovljena tudi prosilcu glede na njegove 

individualne okoliščine.4 Če v državi obstajajo sistemske pomanjkljivosti, bo torej v 

primeru prosilca, ki mu grozijo dejanja preganjanja (ali resna škoda), že zato izkazan 

utemeljen strah pred preganjanjem ali utemeljeno tveganje, da utrpi resno škodo; šele v 

primeru, da je v izvorni državi na splošno zagotovljena zadostna zaščita, pa se mora 

opraviti drugi korak presoje, ki se osredotoči na individualne okoliščine prosilca.5 

 

4. V luči tako opredeljene sodelovalne dolžnosti države in korakov presoje glede 

sposobnosti izvorne države za nudenje zaščite ne morem pritrditi stališču Vrhovnega 

sodišča, da je bilo v obravnavani zadevi zaradi tega, ker prosilec glede večine od 

zatrjevanih dejanj preganjanja ni iskal zaščite pri pristojnih državnih organih v izvorni 

državi, na njem težje dokazno breme, da dokaže, da se na te državne subjekte ni obrnil 

zato, ker mu ti niso pripravljeni ali zmožni nuditi zaščite. Takšno stališče se namreč 

osredotoča na ravnanje prosilca in vprašanje obstoja učinkovite zaščite presoja v luči 

njegovih individualnih okoliščin, torej v smislu drugega koraka zgoraj opisane 

dvostopenjske presoje obstoja učinkovite zaščite, ki pride v poštev le, če je v izvorni 

državi sicer na splošno zagotovljena zadostna zaščita države. A pri tem ne morem 

zanemariti dejstva, da se je pritožnik v sodnem postopku skliceval na sodbo Vrhovnega 

sodišča št. I Up 145/2015, sprejeto le dobro leto pred izpodbijano sodbo, v kateri je 

Vrhovno sodišče ugotovilo, da obstaja "zaznavna razlika med formalno zaščito istospolno 

usmerjenih na C. v zakonodaji in njihovo dejansko zaščito v praksi" ter da ni razlogov za 

"prepričanje, da bi se zaščita osebam v okoliščinah [prosilca v tisti zadevi] prek 

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

                                            
3 Tako U. Berlit, H. Doerig in H. Storey, Credibility Assessment in Claims based on Persecution for 

Reasons of Religious Conversion and Homosexuality: A Practitioners Approach, International 

Journal of Refugee Law, letnik 27, št. 4 (2015), str. 650. 

4 Glej International Association of Refugee Law Judges European Chapter (IARLJ-Europe), 

Qualification for International Protection (Directive 2011/95/EU) – A Judicial Analysis, European 

Asylum Support Office (EASO), 2016, str. 69. 

5 Tako tudi prav tam. 



 

3 

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

dajejo zadostne podlage za oceno, da bi država [prosilca] lahko učinkovito zaščitila".6 

 

5. Vrhovno sodišče je sklicevanje na to zgodnejšo odločitev v izpodbijani sodbi (v 11. 

točki obrazložitve) zavrnilo z obrazložitvijo, 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 zatrjevan razlog preganjanja (istospolno 

usmerjenost), ne more biti avtomatično podlaga za enako odločitev". V tej zadevi naj 

pritožnik ravno zaradi svoje pasivnosti, v pojasnilo katere naj bi predvsem poudarjal, da je 

Č. družba "homofobna in sovražna, zaradi česar se tovrstna dejanja večinoma sploh ne 

prijavljajo", ne bi dovolj izkazal nepripravljenosti oziroma nezmožnosti izvorne države, da 

mu nudi zaščito. 

 

6. Po moji presoji Vrhovno sodišče s tem stališčem ni zadostilo standardom sodelovalne 

dolžnosti, kot so se razvili v pravu EU, in tudi ni ustrezno opravilo presoje obstoja 

učinkovite zaščite v izvorni državi. Čeprav je Vrhovno sodišče v zgodnejši sodbi št. I Up 

145/2015 presojo opravilo tudi v luči okoliščin prosilca, je v obrazložitvi zavzelo stališča o 

razmerah v izvorni državi (o zaznavni razliki med formalno zaščito istospolno usmerjenih 

na C. v zakonodaji in njihovo dejansko zaščito v praksi, o obstoječih družbenih pritiskih in 

tradicionalnih stališčih), ki jih sam težko opredelim drugače kot sistemske pomanjkljivosti 

pri nudenju zaščite s strani izvorne države. V takem primeru glede prosilca – če sicer ni 

sporno, da mu grozijo dejanja preganjanja – v skladu z zgoraj opisano dvostopenjsko 

presojo sploh ni treba ugotavljati, ali bi bila njemu v njegovih konkretnih okoliščinah 

nudena ustrezna zaščita, če bi dejanja nasilja prijavljal, kaj šele, da bi glede tega imel 

težje dokazno breme.  

 

7. Pri tem seveda lahko razumem pomisleke – kolikor so že sploh bili prisotni na različnih 

stopnjah odločanja v tej zadevi – glede stališča, ki bi sklicevanje na tovrsten strah pred 

preganjanjem preveč olajšalo tudi za tiste prosilce za priznanje mednarodne zaščite, ki v 

resnici sami sploh ne bi bili člani ranljivih družbenih skupin in s tem izpostavljeni tveganju 

dejanj preganjanja. Težje dokazno breme v primerih tistih, ki v podporo svoji prošnji ne 

morejo navesti (več) konkretnih primerov, ko so se v zvezi z domnevnimi dejanji 

preganjanja neuspešno obrnili na državne subjekte v izvorni državi, se tako lahko zdi 

učinkovito sito za preprečevanje navajanja zgolj navideznih razlogov za strah pred 

preganjanjem s ciljem pridobitve mednarodne zaščite. 

 

8. Vendar pa se bojim, da tako stališče prosilce v okoliščinah, ko v izvorni državi obstajajo 

sistemske pomanjkljivosti pri nudenju zaščite, pahne v neizprosno logiko kavlja 22: da bi 

dokazali nezmožnost države, da jih zaščiti pred preganjanjem, se morajo s prijavo dejanj 

nasilja (neučinkovitim ali nevoljnim) državnim organom še dodatno izpostavljati ravno 

tistemu tveganju, ki mu želijo ubežati. To je na nek način zrcalna slika pričakovanj, da bi 

prosilci v izvorni državi svojo istospolno usmerjenost prikrivali ali jo vsaj izražali bolj 

                                            
6 Sodba Vrhovnega sodišča št. I Up 145/2015 z dne 16. 12. 2015, 33. točka obrazložitve. 
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zadržano kot raznospolno usmerjene osebe ter se s tem izognili preganjanju, za katera je 

Sodišče EU že ugotovilo, da niso dopustna.7 Po moji presoji, končno, isti razmislek tudi 

dodatno utemeljuje razumnost opisane dvostopenjske presoje (ne)obstoja učinkovite 

zaščite v izvorni državi: v državi s sistemskimi pomanjkljivostmi tudi zato sploh ni 

potrebna presoja v luči individualnih okoliščin prosilca (za katerega sicer ni sporno, da mu 

grozi preganjanje); nasprotno pa je taka presoja seveda nujno potrebna, če gre za državo 

brez sistemskih pomanjkljivosti, ko je neučinkovitost zaščite lahko ugotovljena le v 

kontekstu specifičnih individualnih okoliščin prosilca. 

 

9. Iz teh razlogov po moji presoji opisani stališči iz izpodbijane sodbe o neutemeljenem 

sklicevanju pritožnika na drugo zadevo ter o pomanjkljivi utemeljitvi prošnje zaradi težjega 

dokaznega bremena nista združljivi z opisano ureditvijo presoje obstoja učinkovite zaščite 

v izvorni državi ter s sodelovalno dolžnostjo države pri ugotavljanju upoštevnih elementov 

prošnje, zaradi česar bi sam podprl odločitev, ki bi ugotovila kršitev 22. člena Ustave in 

zadevo vrnila v novo odločanje. 

 

 

 

 

   dr. Matej Accetto 

                Sodnik 

 

 

 

              Marko Šorli, l. r. 

        Sodnik 

                                            
7 Glej sodbo Sodišča EU v združenih zadevah C-199/12 do C-291/12 X in drugi z dne 7. 11. 2013, 

ECLI:EU:C:2013:720, 70.–75. točka obrazložitve. 


