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SKLEP 
 
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki so jo vložili 
A. B. in Č. D., oba C., ki ju zastopa mag. Matevž Krivic, Spodnje Pirniče, ter E. F., C., 
ki jo po pooblastilu njenih zakonitih zastopnikov A. B. in Č. D., zastopa mag. Matevž 
Krivic, Spodnje Pirniče, na seji 23. septembra 2008 
 

s k l e n i l :  

 
1. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 286/2008 z dne 
26. 6. 2008 se sprejme v obravnavo. 
 
2. Do končne odločitve Ustavnega sodišča se zadrži izvršitev odločbe 
Ministrstva za notranje zadeve št. 2142-292/2007/9 (1352-14) z dne 26. 3. 2007. 
 
3. Začasno zadržanje iz prejšnje točke začne učinkovati z dnem vročitve tega 
sklepa Ministrstvu za notranje zadeve. 
 

O b r a z l o ž i t e v  

 
A. 
 

1. Ministrstvo za notranje zadeve (v nadaljevanju Ministrstvo) je kot očitno 
neutemeljeno zavrnilo prošnje pritožnikov za priznanje mednarodne zaščite v 
Republiki Sloveniji in odločilo, da morajo nemudoma po pravnomočnosti odločbe 
zapustiti Republiko Slovenijo. Upravno sodišče je ugodilo tožbi pritožnikov in 
odpravilo odločbo Ministrstva. Vrhovno sodišče je ugodilo pritožbi Ministrstva in 
spremenilo sodbo Upravnega sodišča tako, da je tožbo pritožnikov zavrnilo. 
 
2. Pritožniki zatrjujejo, da naj bi Upravno in Vrhovno sodišče sistematično zavračalo 
obravnavanje tožbenih in pritožbenih ugovorov, kadar bi ti odpirali strokovno 
zahtevnejša vprašanja. Upravno sodišče naj bi sicer tožbi ugodilo, vendar naj bi ob 
tem popolnoma ignoriralo primarni tožbeni zahtevek (neskladnost 26. člena Zakona o 
mednarodni zaščiti, Uradni list RS, št, 111/07 – v nadaljevanju ZMZ s Konvencijo o 
statusu beguncev ter Protokolom 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 – v 
nadaljevanju Ženevska konvencija). Vrhovno sodišče pa naj bi primarni tožbeni 
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zahtevek zavrnilo "skrajno formalistično", ugovore, ki jim je ugodilo Upravno sodišče, 
naj bi zavrnilo, ostale ugovore pa naj bi Vrhovno sodišče spregledalo. Vrhovno 
sodišče naj bi zahtevo upravnega organa po dodatnem zaslišanju v ponovljenem 
postopku zavrnilo z izmišljeno trditvijo, da pritožnika nista želela odgovarjati na 
vprašanja uradne osebe. S tem naj bi Vrhovno sodišče zavrnitev presoje Upravnega 
sodišča utemeljilo z neresničnimi trditvami o vsebini izjav pritožnikov na zaslišanju. 
Navedena sodna ugotovitev pa naj bi se prvič pojavila šele v sodbi Vrhovnega 
sodišča, tako da pritožba zoper njo ni mogoča. Enako naj bi veljalo tudi za druge 
ugotovitve, ki so prvič navedene šele v sodbi Vrhovnega sodišča. S tem naj bi 
Vrhovno sodišče kršilo 25. člen Ustave. Pritožniki menijo, da je Vrhovno sodišče 
kršilo 22. člena Ustave, ker ni navedlo razlogov za zavrnitev predloga za prekinitev 
postopka na podlagi 156. člena Ustave zaradi neskladnosti 26. člena ZMZ z Ustavo. 
Pritožniki naj bi tako v tožbi kot v pritožbi navedli razloge, zakaj naj bi bila sporna 
določba v neskladju z Ustavo. Vrhovno sodišče pa naj bi v sodbi navedlo, da tožbeni 
ugovor o protiustavnosti 26. člena ZMZ ni tožbeni zahtevek o katerem bi moralo 
sodišče odločiti. Navedlo naj bi, da sodišču ni treba pojasnjevati, zakaj določeno 
zakonsko določbo šteje za ustavno skladno. Če naj bi bil kriterij odločanja (26. člena 
ZMZ) ustavno sporen, potem ni mogoče brez presoje ustavnosti te določbe, ugotoviti, 
da pritožniki očitno ne izpolnjujeta pogojev za mednarodno zaščito iz 26. člena ZMZ. 
Zato bi moralo Vrhovno sodišče najprej argumentirano zavrniti očitke o neustavnosti 
izpodbijane zakonske določbe in šele potem odločiti o drugih tožbenih in pritožbenih 
ugovorih. Poleg navedenega pa naj Vrhovno sodišče ne bi odgovorilo na subsidiarni 
tožbeni ugovor o neupoštevanju drugače pridobljenih splošnih informacij o izvorni 
državi pritožnikov in s tem kršilo 22. člena Ustave. Pritožniki tudi predlagajo začasno 
zadržanje izvršitve upravne odločbe. 
 
 

B. 
 
3. Senat Ustavnega sodišča je ustavno pritožbo sprejel v obravnavo. O njeni 
utemeljenosti bo odločalo Ustavno sodišče, ki bo presodilo, ali so bile z izpodbijanim 
posamičnim aktom kršene človekove pravice oziroma temeljne svoboščine 
pritožnikov.  
 
4. Če je ustavna pritožba sprejeta v obravnavo, lahko po določbi 58. člena Zakona o 
Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – ur. p. b. – v nadaljevanju ZUstS) senat 
ali Ustavno sodišče na nejavni seji zadrži izvršitev posamičnega akta, ki se z ustavno 
pritožbo izpodbija, če bi z izvršitvijo lahko nastale težko popravljive škodljive 
posledice. Z odločitvijo Vrhovnega sodišča je postala odločba Ministrstva 
pravnomočna. Ta v 2. točki izreka določa, da morajo pritožniki zapustiti Republiko 
Slovenijo nemudoma po pravnomočnosti odločbe. To pomeni, da bi pritožniki morali 
zapustiti Republiko Slovenijo, še preden bi Ustavno sodišče odločilo o njihovi ustavni 
pritožbi in s tem o morebitni kršitvi ustavnih pravic. Z izvršitvijo pravnomočne odločbe 
Ministrstva bi zato lahko pritožnikom nastale nepopravljive posledice. Zato je senat 
Ustavnega sodišča na podlagi drugega odstavka 40. člena v zvezi s prvim 
odstavkom 49. člena ZUstS določil način izvršitve svoje odločitve. Določil je, da se 
izvršitev odločbe Ministrstva do končne odločitve Ustavnega sodišča zadrži (2. točka 
izreka). 
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5. Senat je ta sklep sprejel na podlagi drugega odstavka 55.b člena in drugega 
odstavka 40. člena v zvezi s prvim odstavkom 49. člena ZUstS ter prve alineje 
drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07) 
v sestavi: predsednik senata mag. Miroslav Mozetič ter članici mag. Marta Klampfer 
in Jasna Pogačar. Sklep je sprejel soglasno. 
 
 
 
 
 
                                                                                      mag. Miroslav Mozetič 
                                                                                         Predsednik senata                                                                                                                                                                                         
 
 
 
 
 


