Del poprave: 25 milijonov
odškodnin izbrisanim
Notranje ministrstvo je odškodnine za izbris doslej dodelilo
5530 izbrisanim osebam. Skupaj je bilo za plačilo škode
razdeljeno 25 milijonov evrov.
Povprečno po 4.525 evrov
odškodnine za krivico izbrisanemu.

Le del odškodnin
Po podatkih notranjega ministrstva je bilo do 21. 2. 2017 pri
upravnih enotah vloženih 7755 zahtev za določitev odškodnine:
o 7571 zahtevah je bilo februarja že odločeno. 5530 zahtevam
za odškodnine so ugodili, 1827 zahtev je bilo zavrnjenih, 128
zavrženih, v 86 primerih je bil postopek s sklepom ustavljen.
Skupni znesek pravnomočno določenih denarnih odškodnin do 21.
2. 2017 je 25.022.000 evrov.
A to je le del odškodnin. Ko so poslanci leta 2013 zakon o
odškodninah sprejemali, je vlada denarne učinke (na posnetku)
predstavila z napovedjo, da bo pri notranjem ministrstvu
pripravljenih 43,2 milijona evrov, še 32,4 milijonov evrov pa
pri državnem pravobranilstvu za odškodnine, ki bodo dosojene v
sodnih postopkih.

Denar za te različne odškodnine bo v proračunih države
načrtovan še leta 2018, morda pa tudi pozneje, so takrat

napovedali.
Konec februarja je minilo 25 let, od kar se je izbris zgodil.
Več
o
obletnici
na
povezavi
–
https://spletnicasopis.eu/2017/02/25/brglez-bilo-je-neustavnonezakonito-napacno/

Kar trije popravki izbrisa
Pravice tujcev po osamosvojitvi je urejal zakon o tujcih, ki
je bil sprejet leta 1991, popravljen je bil, kot podrobneje
povzema zgodovino notranje ministrstvo, leta 1997. Z zakonom
o tujcih je država, ko je nastala, določila status oseb, ki
niso državljani.
Leta 1999 je ustavno sodišče presodilo, da zakon o tujcih ni
bil skladen z ustavo, državljani bivših republik SFRJ so bili
v slabšem položaju od ostalih tujcev, so odločili sodniki.
Parlament je po tem kar dvakrat, da bi popravil to neenakost,
sprejel poseben zakon, a mu to – kot je ugotovilo ustavno
sodišče, pozneje pa tudi evropsko sodišče za človekove pravice
– ni uspelo.
Na koncu je državni zbor, tudi zaradi sodbe evropskega sodišča
za človekove pravice, moral odločati še v tretje: leta 2013 je
bil sprejet zakon o povračilu škode osebam, ki so bile
izbrisane iz registra stalnega prebivalstva.
Posledica je 25 milijonov evrov dodeljenih odškodnin.
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