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1. Strinjam se z oceno v 8. točki obrazložitve Odločbe, h kateri pišem tole ločeno 

mnenje, po kateri je nesprejemljivo stališče Vrhovnega sodišča, da mu "ni treba posebej 

pojasnjevati, zakaj šteje posamezno zakonsko določbo za ustavno skladno in zakaj v 

zvezi s predlogom stranke ne bo začelo postopka pred Ustavnim sodišče. Takšno 

stališče Vrhovnega sodišča ni sprejemljivo z vidika prvega odstavka 15. člena in 125. 

člena Ustave ter je tudi v neskladju z 22. členom Ustave …" Kljub temu, oziroma prav 

zato, ker se s to oceno strinjam, nisem mogel podpreti odločitve o zavrnitvi ustavne 

pritožbe. Po mojem mnenju namreč navedeni del obrazložitve terja drugačno odločitev 

Ustavnega sodišča, in sicer sprejem ugotovitvene odločbe, ki pomeni ugoditev ustavni 

pritožbi. 

2. Ugotovitvena odločba, v katere izreku bi bila ugotovljena kršitev 22. člena Ustave, se 

od zavrnitve, katere obrazložitev ugotavlja takšno kršitev, bistveno razlikuje. Zavrnitev 

ustavne pritožbe seveda pomeni, da pritožnika pred Ustavnim sodiščem nista uspela 

oziroma sta izgubila. Ugotovitvena odločba pa pomeni prav nasprotno, pomeni uspeh 

pritožnikov. 

3. Razlika med eno in drugo odločitvijo pa je pomembna tudi s precedenčnega vidika. 

Če lahko sodišče računa na to, da pritožniki zaradi opisane kršitve pred Ustavnim 

sodiščem ne morejo uspeti, potem je bolj verjetno, da se bodo tovrstne kršitve 

ponavljale, kot če bi kršitev bila ugotovljena v izreku odločbe. V slednjem primeru bi z 

vidika pritožnika in z vidika precedenčne funkcije odločitev Ustavnega sodišča bil učinek 

odločitve Ustavnega sodišča torej vsestransko ustreznejši. 

4. Ugotovitvene odločbe imajo svoje mesto med preteklimi odločitvami Ustavnega 

sodišča; isto velja za prakso drugih ustavnih sodišč. Najpogosteje pa to obliko oz. 

tehniko odločanja uporablja Evropsko sodišče za človekove pravice. To je razumljivo, 

ker to mednarodno sodišče nima pristojnosti razveljaviti odločitev najvišjih nacionalnih 

sodišč. Morebitni pomislek, da ta način odločanja za Ustavno sodišče ni primeren, ker je 

povezan z izrekanjem materialnega pravičnega zadoščenja, ni prepričljiv vsaj iz dveh 

razlogov. Prvič zato, ker po mojem mnenju nič ne brani Ustavnemu sodišču, da bi 

pritožnikom namenil materialno pravično zadoščenje zaradi kršitve Evropske konvencije 

za človekove pravice, ki jo je Slovenija ratificirala in ima v njenem pravnem sistemu 
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mesto tik pod Ustavo in nad zakoni. In drugič zato, ker se tudi ESČP večkrat odloči, da 

pritožniku ne bo namenilo pravičnega zadoščenja v obliki materialnega nadomestila, 

temveč se zadovolji  s tem, da v izreku svoje sodbe ugotovi, da so bile pritožniku kršene 

njegove konvencijske pravice. V takem primeru ESČP torej pritožnikom nameni pravično 

zadoščenje kot nematerialno, moralno nadomestilo zaradi kršitve konvencijske pravice. 

In ravno to bi lahko in bi po mojem mnenju v obravnavanem primeru moralo storiti 

Ustavno sodišče.   

5. Lahko se strinjam s stališčem večine, da v obravnavanem primeru ne bi bilo smiselno 

razveljaviti sodbe Vrhovnega sodišča, ker je Ustavno sodišče enake trditve o 

protiustavnosti 26. člena Zakona o mednarodni zaščiti že zavrnilo (U-I-50/08).  Toda iz  

odločbe izhaja, kot da je Ustavno sodišče samo pred črno-belo dilemo: lahko razveljavi 

sodbo Vrhovnega sodišča ali pa zavrne ustavno pritožbo. Obstoji namreč še tretja, 

vmesna možnost, namreč ugoditev ustavni pritožbi tako, da se kršitve pravic pritožnikov 

navede v izreku ugotovitvene odločbe.  

6. Nisem mogel podpreti odločbe o zavrnitvi ustavne pritožbe, ki priznava kršitev 22. 

člena Ustave kot nekakšno "harmless error", kot kršitev, ki ne zadošča za ugoditev 

ustavni pritožbi. Zavedam se sicer, da tudi "ugotovitev" o kršitvi Ustave v obrazložitvi 

odločbe, s katero je ustavna pritožba zavrnjena, ni brez (pravnih) učinkov in pomena. 

Lahko bi rekli, da je bolje nekaj kot nič. Menim pa, da je takšna odločitev nezadostna in 

da bi moralo Ustavno sodišče zato ugoditi ustavni pritožbi pritožnikov in jima z 

ugotovitveno odločbo dati ustreznejše moralno zadoščenje zaradi kršitve njunih ustavnih 

pravic.  Zato je odločitev Ustavnega sodišča neustrezna oziroma nezadostna glede na 

resnost kršitve Ustave, ki jo ugotavlja Ustavno sodišče v njeni obrazložitvi. Res pa je, da 

bo morda zalegla in se Ustavnemu sodišču s tem vprašanjem ne bo treba več ukvarjati. 

V primeru, da se bodo kršitve ponavljale, pa bo imelo Ustavno sodišče novo priložnost 

za ponovitev svojega stališča ali pa celo za stopnjevanje sankcij (sprejem ugotovitvene 

odločbe, razveljavitev ipd.). 
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