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S K L E P 
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne pritožbe A. A. A. iz Ž., Z. V., ki ga 
zastopa B. B., odvetnik v U. na seji senata dne 10. marca 2000 
 

s k l e n i l o : 
 
1. Ustavna pritožba A. A. A. zoper sodbo Upravnega sodišča v Ljubljani št. U 168/00 
z dne 23. 2. 2000 v zvezi z odločbo Ministrstva za notranje zadeve št. 0301-
15/07.XVII-210.802/99 z dne 13.1. 2000 se sprejme v obravnavo. 
 
2. Izvršitev sodbe Upravnega sodišča v Ljubljani št. U 168/00 z dne 23. 2. 2000 v 
zvezi z odločbo Ministrstva za notranje zadeve št. 0301-15/07.XVII-210.802/99 z dne 
13. 1. 2000 se do končne odločitve zadrži. 
 

O b r a z l o ž i t e v 
 
1. Iz ustavne pritožbe izhaja, da se pritožnik od 24. 8. 1999 nahaja v priporu v 
Zavodu za prestajanje kazni v Novem mestu, ki je bil odrejen na podlagi sklepa 
Okrožnega sodišča v Krškem št. Kpd 168/99 z dne 24. 8. 1999. 
 
2. Pritožnik navaja, da je 22. 9. 1999 na podlagi 24. člena Zakona o azilu (Uradni list 
RS, št. 61/99 - v nadaljevanju: ZAzil) vložil prošnjo za azil. Ministrstvo za notranje 
zadeve je z odločbo št. 0301-15/07.XVII-210.802/99 z dne 13. 1. 2000 zavrnilo 
njegovo vlogo za priznanje azila v Sloveniji in odločilo, da mora v roku treh dni od 
pravnomočnosti odločbe zapustiti Republiko Slovenijo. Zoper odločbo je vložil tožbo 
na Upravno sodišče, ki pa jo je s sodbo št. U 168/00 z dne 23. 2. 2000 zavrnilo. 
Pritožnik meni, da so s tem nastopili pogoji za izročitev Z. V., s tem pa naj bi bilo 
ogroženo njegovo življenje, njegova varnost in integriteta, saj naj bi mu v Z. stregli po 
življenju. 
 
3. Zoper v izreku navedeni odločbi vlaga ustavno pritožbo, saj meni, da mu je bila v 
postopku kršena pravica do izbire pravnega svetovalca ali svetovalca za begunce iz 
9. in 16. člena ZAzil, kršene pa naj bi mu bile tudi človekove pravice in svoboščine iz 
5., 13., 14., 15., 22., 34., 35. člena Ustave. Ustavnemu sodišču predlaga, naj do 
končne odločitve zadrži izvršitev izpodbijanih odločb. 
 
4. Senat Ustavnega sodišča je sklenil, da ustavno pritožbo sprejme v obravnavo. O 
njeni utemeljenosti bo odločalo Ustavno sodišče, ki bo presodilo, ali so bile pritožniku 
s sodbo Upravnega sodišča U 168/00 z dne 23.2.2000 kršene zatrjevane človekove 
pravice oziroma temeljne svoboščine, morebiti tudi pravica do pravnega sredstva iz 
25. člena Ustave. 
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5. V skladu z določbo 58. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 
15/94 - v nadaljevanju: ZUstS) lahko, če je ustavna pritožba sprejeta, senat ali 
Ustavno sodišče na nejavni seji zadrži izvršitev posamičnega akta, ki se z ustavno 
pritožbo spodbija, če bi z izvršitvijo lahko nastale težko popravljive škodljive 
posledice. Glede na dejstvo, da je pritožnikova prošnja za azil pravnomočno 
zavrnjena in da je na podlagi drugega odstavka 40. člena ZAzil zoper pritožnika 
možno izvršiti prisilno odstranitev z ozemlja Republike Slovenije v roku treh dni, bi z 
izvršitvijo odločbe lahko za pritožnika nastale težko popravljive posledice, če bi 
Ustavno sodišče kasneje, zaradi morebitnih kršitev človekovih pravic, izpodbijano 
sodbo razveljavilo. 
 
6. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi prvega odstavka 54. člena 
in 58. člena ZUstS v sestavi: predsednica senata Milojka Modrijan ter člana dr. Janez 
Čebulj in Lojze Janko. 
 
 

Predsednica senata: 
Milojka Modrijan 

 


