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Dejansko stanje in postopek

• C. K., državljanka Sirije, in H. F., državljan 
Egipta, vstopila na ozemlje EU z vizumom 
(hrvaški)

• Po krajšem bivanju v HR prestopila slovensko 
mejo s ponarejenima grškima osebnima 
izkaznicama. 

• V azilni dom v Ljubljani in vsaka od njiju je pri 
MNZ vložila prošnjo za azil. 

• C. K. ob vstopu na slovensko ozemlje noseča



• Slovenski organi menili, da je HR na podlagi 
člena 12(2) Uredbe Dublin III država članica, ki 
je odgovorna za obravnavanje prošnje za azil 
tožečih strank, so na organe te države članice 
naslovili zahtevo za njun sprejem

• HR priznala svojo odgovornost v zvezi s tema 
osebama.



• Slovenija je ob upoštevanju visoke nosečnosti 
C. K. postopek na podlagi Uredbe Dublin III 
nadaljevala, ko je tožeča stranka rodila otroka 
A. S (tudi zanj vložena prošnja za mednarodno 
zaščito)

• MNZ izdalo sklep o zavrnitvi obravnave 
prošenj tožečih strank v postopku azil in o 
njihovi predaji na Hrvaško



• Upravno sodišče s sodbo ta sklep odpravilo in 
zadevo vrnilo v ponovno odločanje ter 
pristojnim organom naročilo, naj od Republike 
Hrvaške pridobijo zagotovilo, da bodo C. K., H. 
F. in njun otrok imeli v tej državi članici 
ustrezno zdravstveno oskrbo (to storijo in HR 
to obljubi)

• MNZ ponovno enako odloči kot prej!



• Tožba na upravno sodišče + predlog za začasno 
zadržanje

– Njihove predaja negativno vplivala na mater (s 
tem tudi na dojenčka) – rizična nosečnost; 
psihiater: znaki poporodne depresije – naj ostane 
v azilnem domu v LJ

– Upravno sodišče odpravi sklep o predaji + zadrži 
izvajanje do pravnomočnosti

• Pritožba MNZ na VS



• VS ugodi in potrdi sklep o predaji

– Glede zdravstvene oskrbe C.K. na Hrvaškem naj bi 
bile po Komisariatu OZN za begunce dobre (še 
posebej zdravstveni center za begunce v Kutini in 
možnost bolnice v ZG)

– Glede na navedbe strank da so bile na HR rasno 
diskriminirane, da niso izkazale „slabih razmer“ 
(nečloveške in poniževalne, kritične) na HR

• Up



US

• Na HR sicer niso izkazane sistemske 
pomanjkljivosti v zvezi z azilnimi postopki in 
predajo v smislu Dublinske uredbe, toda to ni bil 
edini razlog pritožnikov glede očitka dejanske 
nevarnosti nečloveškega in poniževalnega 
ravnanja

– Uvodna izjava uredbe – spoštovati tudi Ženevsko 
konvencijo, EKČP in ESČP – te zahteve širše kot iz 
uredbe („uredba“ le za položaj, ko ni možno opraviti 
nobene predaje prosilcev za azil v drugo državo)



Diskrecija po uredbi

• US: če bi predaja kršila zgoraj navedene 
pravice, je treba uporabiti diskrecijo in azilante 
obravnavati (kljub formalni neodgovornosti po 
uredbi)

• Obravnavanje prošenj za azil, četudi države ni 
odgovorna za te azilante…

– Je država dolžna obravnavati te azilante?



• Če prosilec trdi, da druga država zanj ni varna, 
presoditi vse: tudi zdravstveno stanje in njegove 
osebne razmere…

• VS ne bi smelo presojati le razmer na Hrvaškem, 
temveč tudi konkretno, ali bi bila sama predaja v 
skladu s členom 3 EKČP (prepoved mučenja, 
nečloveškega in ponižujočega ravnanja)

• VS tako kršilo njihove pravico do enakega varstva 
pravic



• US razveljavi sodbo VS in jo vrne v ponovno 
obravnavo…

• VS: US glede veljavnosti Uredbe v takšnih 
situacijah ni vprašalo SEU, zato je to storilo VS

– 3 vprašanja



1. Vprašanje

• Ali je razlaga pravil o uporabi diskrecijske 
klavzule iz prvega odstavka 17. člena Uredbe 
Dublin III glede na naravo te določbe taka, da 
je v končni pristojnosti sodišča države članice 
oziroma, da odvezuje sodišče, zoper odločitev 
katerega ni pravnega sredstva, da zadevo 
predloži Sodišču po tretjem 
odstavku 267. člena PDEU?



Če - : 2. vprašanje

• Ali presoja okoliščin iz drugega 
odstavka 3. člena Uredbe Dublin III (v primeru, 
kot je predloženi primer) zadošča za 
zagotovitev zahtev 4. člena oziroma drugega 
odstavka 19. člena Listine v povezavi 
s 3. členom EKČP ter 33. členom Ženevske 
konvencije?



V povezavi z 2. še 3. vprašanje

• Ali iz razlage prvega odstavka 17. člena Uredbe 
Dublin III izhaja, da je uporaba diskrecijske 
klavzule s strani države članice, zaradi 
zagotovitve učinkovitega varstva pred kršitvijo 
pravice iz 4. člena Listine v primerih, kot je 
predloženi primer, obvezna in preprečuje 
predajo prosilca za mednarodno zaščito 
pristojni državi članici, ki je svojo pristojnost 
sprejela skladno s to Uredbo?



Če +: 4. vprašanje

• Ali daje diskrecijska klavzula iz prvega 
odstavka 17. člena Uredbe Dublin III podlago, 
da se na njeno uporabo sklicuje prosilec za 
mednarodno zaščito oziroma druga oseba 
v postopku predaje na podlagi te Uredbe, 
o kateri morajo presoditi pristojni upravni 
organi ter sodišča države članice oziroma, ali 
so navedeni državni organi in sodišča države 
članice navedene okoliščine dolžni ugotavljati 
po uradni dolžnosti?“



SEU
1. vprašanje

• člen 17(1) Uredbe Dublin III razlagati tako, da 
vprašanje uporabe „diskrecijske klavzule“ iz te 
določbe s strani države članice ne spada zgolj 
v okvir nacionalnega prava in razlage, ki jo 
v zvezi s tem poda ustavno sodišče te države 
članice, temveč pomeni vprašanje glede 
razlage prava Unije v smislu člena 267 PDEU



• diskrecijska pravica, ki jo priznava državam 
članicam, sestavni del sistema določitve 
odgovorne države članice, ki ga je izdelal 
zakonodajalec Unije (v nadaljevanju: Dublinski 
sistem). Iz tega izhaja, da država članica izvaja 
pravo Unije v smislu člena 51(1) Listine, tudi 
kadar uporabi to klavzulo (glej sodbo z dne 
21. decembra 2011, N. S. in drugi, C-411/10 in 
C-493/10, EU:C:2011:865, točke od 64 do 68). 
Zato uporaba „diskrecijske klavzule“ iz člena 17(1) 
Uredbe Dublin III vključuje razlago prava Unije 
v smislu člena 267 PDEU.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/AUTO/?uri=ecli:ECLI:EU:C:2011:865&locale=sl
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI:EU:C:2011:865&lang=SL&format=pdf&target=CourtTab


Vprašanja 2-4

• Člen 4 Listine o temeljnih pravicah je treba 
razlagati:
– tudi če ni podana utemeljena domneva o obstoju 

sistemskih pomanjkljivosti v državi članici, 
odgovorni za obravnavo prošnje za azil, je 
predajo prosilca za azil v okviru Uredbe 
št. 604/2013 mogoče opraviti le v okoliščinah, 
v katerih ta predaja ne more povzročiti dejanske 
in izkazane nevarnosti, da bi se z zadevno osebo 
ravnalo nečloveško ali ponižujoče v smislu tega 
člena



• Razlaga uporabe uredbe v povezavi z Listino 
pravic

– Člen 4 Listine, naslovljen „Prepoved mučenja in 
nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali 
kaznovanja“, določa:

• „Nihče ne sme biti podvržen mučenju ali nečloveškemu 
ali ponižujočemu ravnanju ali kaznovanju.“



• Namen Dublinskega sistema, v okvir katerega 
spada navedena uredba, je – kot je razvidno iz 
njenih uvodnih izjav 4 in 5 – zlasti omogočati 
hitro določitev odgovorne države članice, da bi 
se zagotovil učinkovit dostop do postopkov za 
priznanje mednarodne zaščite in da ne bi bil 
ogrožen cilj hitre obravnave prošenj za 
mednarodno zaščito.



• treba pravila sekundarne zakonodaje Unije, 
vključno z določbami Uredbe Dublin III, razlagati 
in uporabljati ob spoštovanju temeljnih pravic, 
zagotovljenih z Listino

• Prepoved nečloveškega in ponižujočega ravnanja 
in kaznovanja, določena v členu 4 Listine, je glede 
tega temeljnega pomena, ker je absolutna, saj je 
tesno povezana s spoštovanjem človekovega 
dostojanstva iz člena 1 Listine



• mogoče, da predaja prosilcev za azil v okviru 
Dublinskega sistema v nekaterih okoliščinah ni 
v skladu s prepovedjo iz člena 4 Listine. Tako je 
razsodilo, da bi bil prosilec v dejanski 
nevarnosti nečloveškega ali ponižujočega 
ravnanja v smislu tega člena, če bi bil predan 
v državo članico, v kateri je resna nevarnost, 
da obstajajo sistemske pomanjkljivosti 
azilnega postopka in pogojev za sprejem 
prosilcev. 



• Zato države članice v skladu s prepovedjo iz 
navedenega člena ne smejo opraviti predaje 
v okviru Dublinskega sistema v državo članico, 
če ni mogoče, da ne bi vedele, da v njej 
obstajajo take pomanjkljivosti.



• Iz uvodne izjave 9 Uredbe Dublin III je 
razvidno, da se je zakonodajalec Unije seznanil 
z učinki Dublinskega sistema na temeljne 
pravice prosilcev za azil. Razvidno je tudi, da je 
želel zakonodajalec Unije s sprejetjem te 
uredbe na podlagi izkušenj uvesti potrebne 
izboljšave, in sicer ne samo glede učinkovitosti 
tega sistema, temveč tudi glede zaščite, ki se 
po navedenem sistemu prizna prosilcem za 
azil.



• države članice pri njeni uporabi zavezujeta sodna 
praksa Evropskega sodišča za človekove pravice in 
člen 4 Listine.

• Iz vsega zgoraj navedenega izhaja, da je mogoče 
predajo prosilca za azil v okviru Uredbe Dublin III 
opraviti le v okoliščinah, v katerih ta predaja ne 
more povzročiti dejanske nevarnosti, da bi se 
z zadevno osebo ravnalo nečloveško ali 
ponižujoče v smislu člena 4 Listine.



• V zvezi s tem ni mogoče uvodoma izključiti, da 
bi glede na posebej resno zdravstveno stanje 
prosilca za azil njegova predaja v skladu 
z Uredbo Dublin III zanj lahko povzročila tako 
nevarnost.

• sodne prakse Evropskega sodišča za človekove 
pravice v zvezi s členom 3 EKČP, ki jo je treba 
upoštevati pri razlagi člena 4 Listine 



• Iz sodne prakse ESČP je razvidno, da je lahko 
trpljenje zaradi telesne ali duševne bolezni, ki 
je nastopila naravno, zajeto s členom 3 EKČP, 
če se zaradi ravnanja, ki je posledica pripornih 
razmer, izgona ali drugih ukrepov, za katere je 
mogoče odgovornost pripisati oblastem, 
stopnjuje ali obstaja tveganje, da se bo 
stopnjevalo, in to pod pogojem, da trpljenje, ki 
iz tega izvira, dosega minimalno resnost, ki se 
zahteva s tem členom 



– bi v okoliščinah, v katerih bi predaja prosilca za 
azil s posebej hudo duševno ali fizično boleznijo 
povzročila dejansko in izkazano nevarnost za 
znatno in nepopravljivo poslabšanje 
zdravstvenega stanja zadevne osebe, ta predaja 
pomenila nečloveško in ponižujoče ravnanje 
v smislu navedenega člena; 



• Posledično to pomeni, da če prosilec za azil zlasti 
v okviru učinkovitega pravnega sredstva, ki mu je 
zagotovljeno s členom 27 Uredbe Dublin III, 
predloži objektivne elemente, kot so zdravniška 
potrdila, ki so bila pripravljena v zvezi z njim in 
s katerimi je mogoče izkazati, da je njegovo 
zdravstveno stanje posebej resno in da bi lahko 
imela predaja znatne in nepopravljive posledice 
za to zdravstveno stanje, organi zadevne države 
članice, vključno z njenimi sodišči, teh elementov 
ne smejo zanemariti. 



• Nasprotno, pri odločanju o predaji zadevne 
osebe, ali če gre za sodišča, o zakonitosti 
sklepa o predaji morajo presoditi nevarnost za 
uresničitev teh posledic, ker bi lahko izvršitev 
tega sklepa pripeljala do nečloveškega ali 
ponižujočega ravnanja s to osebo glej po 
analogiji sodbo z dne 5. aprila 2016, Aranyosi 
in Căldăraru, C-404/15 in C-659/15 PPU, 
EU:C:2016:198, točka 88).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/AUTO/?uri=ecli:ECLI:EU:C:2016:198&locale=sl
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI:EU:C:2016:198&lang=SL&format=pdf&target=CourtTab
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI:EU:C:2016:198&lang=SL&format=html&target=CourtTab&anchor=#point88


• Ti organi bi morali torej odpraviti vsakršen 
resen pomislek v zvezi z učinkom predaje na 
zdravstveno stanje zadevne osebe. Glede tega 
je zlasti v primeru hude duševne bolezni 
primerno, da se ne upoštevajo samo posledice 
fizičnega prevoza zadevne osebe iz ene države 
članice v drugo, ampak da se upošteva celota 
znatnih in nepopravljivih posledic, ki bi 
izhajale iz predaje.



– morajo organi države članice, ki mora opraviti 
predajo, in glede na okoliščine primera njena 
sodišča odpraviti vsakršen resen pomislek v zvezi 
z učinkom predaje na zdravstveno stanje zadevne 
osebe s tem, da sprejmejo potrebne preventivne 
ukrepe, da bo predaja te osebe potekala na 
način, ki bo omogočal ustrezno in zadostno 
varstvo njenega zdravstvenega stanja. 



• Glede tega mora biti mogoče, da država 
članica, ki izvede predajo, to predajo 
organizira tako, da zadevnega prosilca za azil 
med prevozom spremlja ustrezno zdravstveno 
osebje, ki ima na voljo potreben material, 
sredstva in zdravila, da se prepreči vsakršno 
poslabšanje njegovega zdravja ali vsakršno 
njegovo nasilno dejanje proti sebi ali tretjim 
osebam.



• Če pristojno sodišče meni, da ti preventivni 
ukrepi zadostujejo za to, da se izključi vsakršna 
dejanska nevarnost nečloveškega ali ponižujočega 
ravnanja v primeru predaje zadevnega prosilca za 
azil, mora to sodišče sprejeti potrebne ukrepe, da 
se prepriča, da jih bodo organi države članice, ki 
poda zahtevo, pred predajo zadevne osebe 
izvedli. Če je potrebno, se mora pred izvršitvijo 
predaje opraviti ponovna ocena njenega 
zdravstvenega stanja.



– Če ob upoštevanju posebne resnosti bolezni 
zadevnega prosilca za azil sprejetje navedenih 
preventivnih ukrepov ne bi zadostovalo za 
zagotovitev, da njegova predaja ne bo povzročila 
dejanske nevarnosti za znatno in nepopravljivo 
poslabšanje njegovega zdravstvenega stanja, 
morajo organi zadevne države članice odložiti 
izvršitev predaje zadevne osebe za tako dolgo, 
dokler ji njeno stanje ne bo omogočalo, da bo 
zmožna za tako predajo, in



– bi se glede na okoliščine primera država članica, 
ki je podala zahtevo, če bi ugotovila, da se 
zdravstveno stanje zadevnega prosilca za azil 
kratkoročno ne bo izboljšalo ali da bi se zaradi 
dolgotrajne prekinitve postopka stanje zadevne 
osebe lahko poslabšalo, lahko odločila, da bo 
sama obravnavala njeno prošnjo z uporabo 
„diskrecijske klavzule“ iz člena 17(1) Uredbe 
št. 604/2013.



• Če pa zdravstveno stanje zadevnega prosilca 
za azil državi članici, ki je podala zahtevo, ne bi 
omogočalo, da tega prosilca preda pred 
iztekom šestmesečnega roka iz člena 29(1) 
Uredbe Dublin III, bi bila odgovorna država 
članica razbremenjena obveznosti, da sprejme 
zadevno osebo, in odgovornost bi se tako 
v skladu z odstavkom 2 tega člena prenesla na 
prvo državo članico.



• Predložitveno sodišče mora v postopku v glavni 
stvari preveriti, ali je zdravstveno stanje C. K. tako 
resno, da obstajajo resni pomisleki, da bi njena 
predaja zanjo pomenila dejansko nevarnost 
nečloveškega ali ponižujočega ravnanja v smislu 
člena 4 Listine. Če je tako, mora odpraviti te 
pomisleke, tako da se prepriča, da bodo pred 
predajo C. K. sprejeti preventivni ukrepi iz točk od 
81 do 83 te sodbe, ali če je potrebno, da bo 
predaja te osebe odložena do takrat, ko bo glede 
na njeno zdravstveno stanje mogoča.



• Poleg tega taka razlaga člena 3(2) Uredbe Dublin 
III po eni strani ne bi bila združljiva s splošno 
naravo člena 4 Listine, ki prepoveduje vse oblike 
nečloveškega ali ponižujočega ravnanja. Po drugi 
strani to, da bi smele države članice zanemariti 
dejansko in izkazano nevarnost nečloveškega ali 
ponižujočega ravnanja za prosilca za azil 
z obrazložitvijo, da ne izvira iz sistemske 
pomanjkljivosti v odgovorni državi članici, očitno 
ne bi bilo združljivo z absolutno naravo te 
prepovedi.



• Prav tako razlage člena 4 Listine, ki je podana 
v tej sodbi, ne omaje sodba z dne 
10. decembra 2013, Abdullahi (C-394/12, 
EU:C:2013:813, točka 60), v kateri je Sodišče 
v zvezi z Uredbo Dublin II v bistvu razsodilo, da 
lahko v okoliščinah, kakršne so tiste v zadevi, 
v kateri je bila izdana navedena sodba, 
prosilec za azil nasprotuje svoji predaji zgolj 
s sklicevanjem na obstoj sistemskih 
pomanjkljivosti v odgovorni državi članici.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/AUTO/?uri=ecli:ECLI:EU:C:2013:813&locale=sl
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI:EU:C:2013:813&lang=SL&format=pdf&target=CourtTab
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI:EU:C:2013:813&lang=SL&format=html&target=CourtTab&anchor=#point60


• Poleg tega, če bi država članica izvedla predajo 
prosilca za azil v takih položajih, nečloveškega 
in ponižujočega ravnanja, ki bi iz tega izhajalo, 
ne bi bilo mogoče neposredno ali posredno 
pripisati organom odgovorne države članice, 
ampak zgolj prvi državi članici.



• Člena 17(1) Uredbe št. 604/2013 v povezavi 
s členom 4 Listine Evropske unije o temeljnih 
pravicah ni mogoče razlagati tako, da 
v okoliščinah, kakršne so te v postopku 
v glavni stvari, državo članico zavezuje, da 
navedeno klavzulo uporabi.


