
 

 

 

 

Številka:  Up-105/21-10 

Datum:    22. 2. 2021 

 

 

SKLEP 
 

Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložil 

Ahmed Bürkük, Zvezna republika Nemčija, ki ga zastopa Pavel Djurković, odvetnik v 

Kopru, na seji 22. februarja 2021 

 

 

sklenil:  

 

1. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. II Pom-I (I Kp) 

42383/2020 z dne 7. 1. 2021 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru št. II 

Pom-I (I Ks) 42383/2020 z dne 18. 11. 2020 se sprejme v obravnavo. 

 

2. Izvršitev sklepov iz prejšnje točke izreka se do končne odločitve Ustavnega 

sodišča zadrži. 

 

 

OBRAZLOŽITEV 

 

A. 

 

1. Z izpodbijanima sklepoma je bilo pravnomočno odločeno, da so izpolnjeni pogoji za 

izročitev pritožnika Republiki Turčiji zaradi izvršitve kazni štirih let in dveh mesecev 

zapora po sodbi Drugega sodišča za težka kazniva dejanja v Elazigu zaradi kaznivega 

dejanja trgovanja oziroma dajanja narkotikov in psihotropnih substanc. 

 

2. Pritožnik zatrjuje kršitev pravice do prepovedi mučenja iz 18. člena Ustave in 3. člena 

Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, 

MP, št. 7/94 – v nadaljevanju EKČP), pravice do enakega varstva pravic iz 22. člena 

Ustave ter pravice do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja iz 8. člena EKČP. 

V zvezi s pravico do prepovedi mučenja opozarja, da mora imeti v skladu s sodbo 

Evropskega sodišča za človekove pravice (v nadaljevanju ESČP) v zadevi Aden Ahmed 

proti Malti z dne 23. 7. 2013 vsaka zaprta oseba med drugim najmanj 3m2 površine. 

Obramba naj bi v pritožbi zoper izpodbijani sklep sodišča prve stopnje predstavila obširne 

navedbe o splošni problematiki in prezasedenosti turških zaporov. Svoje navedbe naj bi 

podkrepila z dokazi, med drugim s poročilom Sveta Evrope z dne 5. 8. 2020. Da bi se 

lahko ugotovilo, ali so v zaporu Yalvac, kjer bo pritožnik prestajal zaporno kazen, 

izpolnjeni standardi ESČP, naj bi morala Republika Turčija posredovati podatke o številu 
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zapornikov, ki so v njem nastanjeni. Tega naj ne bi storila. Ker naj ne bi bilo sporno, da so 

določeni turški zapori prenatrpani, naj bi bilo treba dejansko stanje v zvezi z zaporom 

Yalvac ugotoviti čim bolj natančno in popolno. Sodišče naj bi se nekritično zadovoljilo s 

povsem pavšalnimi pojasnili Republike Turčije. Stanje v turških zaporih naj bi bilo 

katastrofalno tudi zaradi izbruha pandemije COVID-19. Pritožnik tudi opozarja, da je po 

narodnosti Kurd in tudi zelo aktiven član kulturnega društva Birati e.V., ki naj bi ga turške 

oblasti povezovale s prepovedano stranko PKK. Glede na članstvo v omenjenem društvu 

naj bi pritožnik nedvomno izkazoval politično pripadnost in politični aktivizem. Njegov brat 

naj bi bil član kurdskega sindikata in naj bi dobil politični azil v Švici, tudi sestra naj bi se v 

Nemčijo preselila zaradi težav v Turčiji, kjer naj bi jo povezovali s stranko PKK. Zaradi 

članstva v društvi Birati naj bi imel pritožnik nesporno težave v Turčiji, zato naj bi v 

zaslišanjih verjetno želel relativizirati svojo vlogo v društvu. Tudi po poročilu Human 

Rights Watch naj bi bili Kurdi v zaporih tarče mučenja. Pritožnik naj sicer ne bi zatrjeval, 

da nobenega Kurda ni moč izročiti Turčiji, vendar naj bi bila še posebej pri politično 

aktivnih Kurdih potrebna previdnost. V zvezi z zatrjevano kršitvijo pravice do spoštovanja 

zasebnega in družinskega življenja pa pritožnik navaja, da naj bi bil od leta 2013 poročen 

z nemško državljanko, imel naj bi tudi hčerko. V Nemčiji naj bi imel dovoljenje za delo, ki 

naj bi letos poteklo, leta 2020 pa naj bi zaprosil tudi za nemško državljanstvo. Zapor v 

Yalvacu naj bi bil že za turške razmere težko dostopen, zato naj bi bili obiski v zaporu 

praktično nemogoči. S tem, ko naj bi ga Turčija poslala v odročen zapor, naj bi ga še 

dodatno diskriminirala in kaznovala. Navedenih okoliščin naj sodišče prve stopnje ne bi 

ugotavljalo, zato naj bi bilo dejansko stanje v tem delu nepopolno ugotovljeno. Pri presoji 

sorazmernosti posega v družinsko življenje naj bi bilo treba upoštevati tudi, da je 

marihuana, katere proizvodnje naj bi bil obsojen, v več državah legalizirana. Pritožnik 

nasprotuje stališču Višjega sodišča, da izročitev obsojenca ne pomeni posega v pravico 

do zasebnega in družinskega življenja. Meni, da je tudi v primeru izročitve treba pravico 

do družinskega življenja presojati kot vsako drugo pravico v kontekstu konkurence dveh 

pravic, ki si stojita nasproti. 

 

3. Okrožno sodišče v Ljubljani je v izpodbijanem sklepu pojasnilo, da naj bi iz odgovora 

Ministrstva za pravosodje Republike Turčije, Generalne uprave za zapore in popravne 

domove, izhajalo, da bo pritožnik nameščen v zapor Yalvac. Ta zapor naj bi bil izgrajen 

leta 2019, njegova površina pa naj bi bistveno presegla po praksi ESČP zapovedane 

minimalne standarde 3m2 in naj bi znašala 4,9-12,6 m2 osebnega prostora na zapornika. 

V pojasnilu zaprošenega organa naj bi bili podrobno navedeni tudi ostali bivalni pogoji v 

tem zaporu, ki naj bi se nanašali na uporabo vode, prezračevanje, ogrevanje, rekreacijo, 

prehrano, varnost ter zdravstveno in zobozdravstveno oskrbo. Opisani bivalni pogoji naj 

bi bili povsem ustrezni. Sodišče prve stopnje je zavrnilo pritožnikove očitke, da pri 

pojasnilih ne gre za oceno stanja, ker naj bi navedeni dopis pomenil uradni dokument 

oziroma garancijo pristojnega turškega organa, dano izrecno za pritožnika in za 

prestajanje kazni v konkretnem primeru. Zato naj sodišče ne bi imelo nobenega razloga 

dvomiti vanjo in sklepati, da bi dejanske okoliščine kakor koli odstopale od navedenih 

standardov. V zvezi z očitki o nevarnosti pandemije COVID-19 v zaporu pa je sodišče 

prve stopnje pojasnilo, da je v konkretnem zaporu na voljo dovolj zdravstvenega osebja. 

Virus naj bi bil sistemski problem v vseh državah. Pridobivanje podatkov o tem za zapor 
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Yalvac naj v tej fazi postopka ne bi bilo smiselno, saj naj bi to lahko predstavljalo zgolj 

začasno oviro za izročitev, ne pa tudi razlog za zavrnitev izročitve. Pritožnik naj ne bi bil 

politično aktiven, kar naj bi tudi izpovedal pri zaslišanju, zgolj članstvo v klubu zaradi 

nogometa in folklore pa naj ne bi pomenilo politične aktivnosti. Obsojen naj bi bil za 

nepolitično kaznivo dejanje, obramba pa naj tudi ne bi navajala, da bi mu bile tedaj v 

kazenskem postopku zaradi narodnosti kršene pravice ali da bi tudi sicer turške oblasti z 

njim kadarkoli nasilno ali protipravno ravnale. 

 

4. Višje sodišče je v izpodbijanem sklepu poudarilo, da je iz poročila Sveta Evrope z dne 

5. 8. 2020 o stanju v turških zaporih res razvidno, da so določeni zapori prenatrpani, 

vendar naj v tem poročilu zapor Yalvac ne bi bil omenjen. Pojasnilo turškega organa naj 

bi potrjevalo, da so pogoji v navedenem zaporu ustrezni. Podatek, koliko oseb se tam 

trenutno nahaja, naj bi se nenehno spreminjal. Niti naj ne bi bilo razlogov, da se ne bi 

verjelo instituciji države, ki je članica Sveta Evrope. Nesprejemljiva naj bi bila teza, po 

kateri ne bi bila mogoča izročitev vsakogar kurdske narodnosti, ne glede na kaznivo 

dejanje, za katerega bi bila oseba obsojena. Odklonilnega odnosa turških oblasti do 

kurdskih prizadevanj za odcepitev naj ne bi bilo mogoče posploševati na vsakega 

posameznika kurdske narodnosti. Članstvo v kulturnem društvu naj ne bi pomenilo 

politične izpostavljenosti. V zvezi z zatrjevano kršitvijo pravice do spoštovanja zasebnega 

in družinskega življenja pa je Višje sodišče poudarilo, da ta pravica ni absolutna. Če naj bi 

izročitev obsojenca drugi državi pomenila poseg v pravico do zasebnega in družinskega 

življenja, naj bi postalo izvrševanje Evropske konvencije o izročitvi (Uradni list RS – MP, 

št. 79/94 in 68/07) nemogoče. Pravico države, da tudi z izročitvijo lahko poseže v osebno 

in družinsko življenje obsojenca, naj bi bilo tako treba šteti v kontekstu izjem iz drugega 

odstavka 8. člena EKČP. 

 

5. Pritožnik Ustavnemu sodišču predlaga, naj do končne odločitve zadrži izvršitev 

sklepov, s katerima je bilo odločeno, da so izpolnjeni pogoji za izročitev Republiki Turčiji. 

 

 

B. 

 

6. Senat Ustavnega sodišča je ustavno pritožbo sprejel v obravnavo. O njeni 

utemeljenosti bo odločalo Ustavno sodišče, ki bo presodilo, ali so bile z izpodbijanima 

sodnima odločbama kršene pritožnikove človekove pravice oziroma temeljne svoboščine 

(1. točka izreka). 

  

7. Če je ustavna pritožba sprejeta v obravnavo, lahko senat ali Ustavno sodišče na 

podlagi 58. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno 

prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS) na nejavni seji zadrži 

izvršitev posamičnega akta, ki se z ustavno pritožbo spodbija, če bi z izvršitvijo lahko 

nastale težko popravljive škodljive posledice. V obravnavani zadevi je izpodbijani sklep 

postal pravnomočen, izpolnjeni so pogoji za izročitev pritožnika državi prosilki. Če bi bil 

pritožnik pred odločitvijo Ustavnega sodišča izročen državi prosilki, bi ustavna pritožba 

postala brezpredmetna. Glede na naravo zadeve je zato Ustavno sodišče odločilo, da se 
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izvršitev izpodbijanega pravnomočnega sklepa zadrži do končne odločitve Ustavnega 

sodišča (2. točka izreka). 

 

 

C. 

 

8. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena in 

58. člena ZUstS ter prve alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega 

sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11, 70/17 in 35/20) v sestavi: predsednik 

senata Marko Šorli ter člana Dr. Dr. Klemen Jaklič (Oxford ZK, Harvard ZDA) in dr. Katja 

Šugman Stubbs. Sklep je sprejel soglasno. 

 

 

 

 

 

                                                                                              Marko Šorli 

                                                                                        Predsednik senata 

 

 


