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S K L E P 

 

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne pritoţbe A. in B. B. ter mld. C. in mld. Č. Č., ki ju 

zastopata njuna starša A. in B. B., vsi iz Ţ., vse pa D. D., odvetnica v Z. na seji dne 15. novembra 

2000 

 

s k l e n i l o : 

 

1. Ustavna pritoţba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. U 24/96 z dne 15. 10. 1998 se sprejme v 

obravnavo. 

 

2. Ustavna pritoţba B. B. ter mld. C. in mld. Č. Č. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. U 24/96 z dne 

15. 10. 1998 se zavrţe. 

 

3. Pritoţniki iz 2. točke tega izreka nosijo svoje stroške postopka. 

 

O b r a z l o ţ i t e v 

 

1. Pritoţniki so vloţili ustavno pritoţbo zoper sodbo Vrhovnega sodišča, s katero je bilo pravnomočno 

odločeno, da se pritoţniku A. A. ne izda dovoljenje za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji. 

Pritoţnik A. A. uveljavlja kršitev pravice do enakega varstva pravic (22. člen Ustave), pravice do 

pravnega sredstva (25. člen Ustave) in pravice do druţinskega ţivljenja (35., 53. in 54. člen Ustave ter 

8. člen Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, Uradni list RS, 7/94 - v 

nadaljevanju: EKČP). Pritoţnikova ţena in njuna mladoletna sinova vlagajo ustavno pritoţbo kot 

osebe, ki varujejo svoje pravice oziroma pravne koristi v smislu 49. člena Zakona o splošnem 

upravnem postopku, veljavnem v času vloţitve ustavne pritoţbe (Uradni list SFRJ, št. 47/96 in nasl. - v 

nadaljevanju: ZUP-86), in uveljavljajo kršitev pravice do druţinskega ţivljenja in kršitev pravice otrok 

do stikov z obema staršema (četrti odstavek 23. člena Mednarodnega pakta o drţavljanskih in 

političnih pravicah, Uradni list SFRJ št. 7/71 in Uradni list RS, št. 35/92). 

 

2. Navajajo, da se je pritoţnik A. A. kot častnik bivše Jugoslovanske ljudske armade (v nadaljevanju: 

JLA) leta 1979 preselil v Slovenijo, leta 1982 pa se mu je pridruţila tudi ţena s sinom. Vojaška sluţba 

mu je prenehala dne 26. 3. 1993 zaradi disciplinskega prekrška, ker za obisk svoje ţene v bolnišnici v 

Ljubljani ni imel odobritve nadrejenega častnika (prilagajo odločbo vojaškega disciplinskega sodišča 

pri Poveljstvu vojaškega letalstva in protizračne obrambe št. 25/93 z dne 12. 4. 1993 in odločbo o 

prenehanju aktivne vojaške sluţbe). 

 

Poudarjajo, da pritoţnik A. A. leta 1991 ni bil udeleţen pri nobenih dejavnostih, ki bi bile uperjene 

zoper Republiko Slovenijo, saj je kot elekroinţenir ves čas svojega sluţbovanja delal v tehničnih 

sluţbah (skrb za radarsko opremo). Takoj po prihodu v Republiko Slovenijo je zaprosil za izdajo 

dovoljenja za začasno prebivanje, ki pa mu je bilo z izpodbijano sodbo pravnomočno zavrnjeno, ker 

naj bi kot poklicni pripadnik JLA glede na njeno vlogo v času agresije na Slovenijo še vedno 

predstavljal nevarnost za varnost drţave. Pritoţnik sedaj ţivi v Ţ. na podlagi turističnega vizuma, 

vsakič izdanega za tri mesece. 

 

3. Pravica do enakega varstva pravic naj bi bila pritoţniku kršena s tem, da je Vrhovno sodišče z 

izpodbijano sodbo odločilo drugače kot v treh zelo podobnih primerih odločanja o začasnem 

prebivanju (sodbe Vrhovnega sodišča št. U 1484/95 z dne 6. 2. 1997, št. U 1109/95 z dne 8. 5. 1997 

in št. U 1926/95 z dne 10. 7. 1997). V navedenih zadevah naj bi Vrhovno sodišče razveljavilo upravne 

odločbe, ker je bila obrazloţitev glede nevarnosti za varnost drţave pomanjkljiva, ker upravni organ ne 

bi smel uporabiti Uredbe o merilih za ugotavljanje izpolnjevanja določenih pogojev za pridobitev 
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drţavljanstva Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 47/94) in ker ni upošteval 8. člena EKČP. 

Vrhovno sodišče naj bi odločilo tudi v nasprotju s stališčem Ustavnega sodišča, da je za presojo 

nevarnosti tujca za varnost drţave treba ugotoviti konkretna dejstva, ki morajo biti podprta z dokazi (št. 

Up-147/96 z dne 13. 3. 1997, OdlUS VI, 73 in št. Up-84/94 z dne 11. 7. 1994, OdlUS V, 184 in št. Up-

2/94 z dne 8. 5. 1997, OdlUS VI, 78). 

 

Pritoţniki poudarjajo, da Vrhovno sodišče in upravna organa ne navajajo nobenega dejstva, iz 

katerega bi izhajalo, da je pritoţnik nevaren za drţavo, niti se ne sklicujejo na noben dokaz, ki bi to 

dejstvo potrjeval. 

 

4. Pravica do druţinskega ţivljenja naj bi bila kršena vsem pritoţnikom. Poudarjajo, da so ves čas 

(razen kratkih obdobij) ţiveli skupaj v Ţ. in da drugega doma nimajo. To dejstvo ni bilo upoštevano pri 

odločanju v izpodbijani sodbi in upravnih odločbah. Navajajo sodno prakso Evropskega sodišča za 

človekove pravice pri uporabi 8. člena EKČP, ki zahteva, da mora sodišče pri odločanju tehtati 

interese druţine in interese drţave. V izpodbijani sodbi naj tudi ne bi bili upoštevani interesi otrok. Pri 

tem se pritoţniki sklicujejo na mnenje Komiteja Zdruţenih narodov za človekove pravice, da četrti 

odstavek 23. člena Mednarodnega pakta o drţavljanskih in političnih pravicah vsebuje tudi pravico 

otrok do rednih stikov z obema staršema po razvezi. Kljub temu, da pri pritoţniku ne gre za razvezo, bi 

bilo treba tudi v njegovem primeru upoštevati pravico otrok do obeh staršev. 

 

5. Predlagajo, naj Ustavno sodišče ustavno pritoţbo sprejme in odpravi izpodbijano sodbo ter odločbo 

Ministrstva za notranje zadeve št. 0012-XVII-203.852 z dne 10.11.1995 in odločbo Upravne enote 

Logatec št. 252-59/93 z dne 30. 8. 1995. pritoţniki uveljavljajo tudi stroške postopka pred Ustavnim 

sodiščem v višini 1500 točk po Odvetniški tarifi z zamudnimi obresti od izdaje odločbe. 

 

6. Senat Ustavnega sodišča je sklenil, da se ustavna pritoţba A. A. sprejme v obravnavo. O njeni 

utemeljenosti bo odločalo Ustavno sodišče, ki bo presodilo, ali so bile z izpodbijano sodbo kršene 

človekove pravice oziroma temeljne svoboščine. 

 

7. Vsakdo lahko ob pogojih, ki jih določa Zakon o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 - v 

nadaljevanju: ZUstS) vloţi pri Ustavnem sodišču ustavno pritoţbo, če meni, da mu je s posamičnim 

aktom drţavnega organa, organa lokalne skupnosti ali nosilca javnih pooblastil kršena njegova 

človekova pravica ali temeljna svoboščina (prvi odstavek 50. člena ZUstS). Ustavno pritoţbo torej 

lahko vloţi oseba, na katero se neposredno nanaša izpodbijani posamični akt. Ker pritoţnikova ţena 

in mladoletna sinova niso bili stranke v upravnem sporu, ne morejo izpodbijati sodbe Vrhovnega 

sodišča z ustavno pritoţbo. Zato je Ustavno sodišče ustavno pritoţbo pritoţnikove ţene in njunih mld. 

sinov zavrglo na podlagi 3. alinee prvega odstavka 55. člena ZUstS (2. točka izreka). 

 

8. Po prvem odstavku 34. člena ZUstS, ki se po 49. členu ZUstS uporablja tudi v postopku z ustavno 

pritoţbo, nosi praviloma vsak udeleţenec v postopku pred Ustavnim sodiščem svoje stroške, če 

Ustavno sodišče ne odloči drugače. Ustavno sodišče je glede prijavljenih stroškov, ki se nanašajo na 

vloţitev ustavne pritoţbe pritoţnikov iz 2. točke izreka, sklenilo kot je navedeno izreku (3. točka 

izreka), ker v okoliščinah tega primera ni najti razlogov za drugačno odločitev. 

 

9. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi prvega odstavka 54. člena, tretje alinee 

prvega odstavka 55. člena in prvega odstavka 34. člena v zvezi z 49. členom ZUstS v sestavi: 

namestnik predsednice senata Lojze Janko in člana dr. Janez Čebulj in dr. Zvonko Fišer. 

 

 

Namestnik predsednice senata 
Lojze Janko 


