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1. Temeljno vprašanje v tej ustavni pritožbi, na katerega je Ustavno sodišče moralo 
odgovoriti, je bilo, ali je stališče Vrhovnega sodišča iz sodbe št. I Up 213/2008 
skladno z 22. členom Ustave.  
 
2. Vrhovno sodišče je zavzelo stališče, da se lahko v pospešenem postopku odloča, 
kadar so izpolnjeni pogoji iz 54. člena Zakona o mednarodni zaščiti (uradni list RS, št, 
111/07, v nadaljevanju ZMZ) in če je podan vsaj eden od materialnopravnih razlogov, 
predpisanih v 55. členu ZMZ. V obrazložitvi je navedlo, da je svojo odločitev oprlo le 
na peto alinejo 55. člena ZMZ (vložitev prošnje v nerazumno dolgem času po prihodu 
v Republiko Slovenijo), zato se mu do drugih pritožbenih razlogov in navedb v 
odgovoru na pritožbo ni bilo treba opredeliti. S tem je Vrhovno sodišče zavzelo 
stališče, da je okoliščina, določena v peti alineji 55. člena ZMZ, samostojni razlog za 
zavrnitev prošnje za mednarodno zaščito. Zato naj bi bili vsi ugovori pritožnikov, ki se 
ne nanašajo na okoliščino iz pete alineje 55. člena ZMZ nerelevantni za odločitev. 
 
3. Ustavno sodišče je takšnemu stališču v celoti pritrdilo in zato odločilo, da so očitki 
o kršitvi 22. člena Ustave neutemeljeni. S takšnim stališčem se nisem mogel strinjati, 
zato sem glasoval proti večinski odločitvi Ustavnega sodišča. Zavzemal sem se za 
odločitev, da je stališče Vrhovnega sodišča napačno in v neskladju z Ustavo in 
relevantnimi mednarodnimi akti. V nadaljevanju navajam, za kakšno odločitev sem se 
zavzemal, kar po drugi strani pomeni razloge za moje odklonilno stališče do večinske 
odločitve Ustavnega sodišča. 
 
4. ZMZ ureja različne azilne postopke, in sicer: redni postopek, pospešeni postopek 
in posebni postopki. Namen vseh azilnih postopkov je ugotoviti, ali prosilec za 
mednarodno zaščito izpolnjuje pogoje za pridobitev mednarodne zaščite v Republiki 
Sloveniji. O prošnji za mednarodno zaščito mora pristojni organ praviloma odločiti v 
rednem postopku. Izjemoma pa lahko odloči v pospešenem postopku ali v posebnih 
postopkih, če so izpolnjeni zakonski pogoji. Pogoji za odločanje v pospešenem 
postopku so določeni v prvem odstavku 52. člena, v 54. členu in v 55. členu ZMZ. V 
prvem odstavku 52. člena ZMZ so določene možne vsebinske odločitve pristojnega 
organa v postopku ugotavljanja pogojev za mednarodno zaščito. V pospešenem 
postopku lahko pristojni organ ugodi prošnji za mednarodno zaščito, če so izpolnjeni 
pogoji, določeni v 54. členu ZMZ. Prošnjo lahko zavrne v pospešenem postopku 
samo, če so izpolnjeni pogoji iz 54. člena ZMZ ob ugotovitvi, da gre za očitno 
neutemeljeno prošnjo. V 55. členu ZMZ so določen primeri očitno neutemeljenih 
prošenj. Drugače mora prošnjo zavrniti v rednem postopku. V 54. členu ZMZ je 
določeno, da pristojni organ odloči v pospešenem postopku le, če se da dejansko 
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stanje v celoti ugotoviti na podlagi dejstev in okoliščin iz prve do osme alineje 23. 
člena tega zakona. Iz navedenega izhaja, da je razlika med rednim in pospešenim 
postopkom le v tem, da lahko pristojni organ relevantno dejansko stanje ugotovi, ne 
da bi moral ugotavljati okoliščine iz devete in desete alineje 23. člena ZMZ in da mu 
ni treba obvezno opraviti osebnega razgovora (prva alineja prvega odstavka 46. 
člena ZMZ).1 Če spozna, da je za ugotovitev dejanskega stanja treba upoštevati tudi 
dejstva in okoliščine iz 9. in 10. alineje 23. člena ZMZ, mora odločati v rednem 
postopku. Posledica odločanja v pospešenem postopku pa so tudi krajši roki za 
vložitev tožbe (drugi odstavek 74. člena ZMZ) in krajši rok, v katerem mora odločiti 
Upravno sodišče (prvi odstavek 75. člena ZMZ). 
  

 5. Iz zakonske ureditve pospešenega postopka v ZMZ torej izhaja, da pristojni organ 
ne more v pospešenem postopku zgolj ugotoviti eno od okoliščin, naštetih v 55. členu 
ZMZ in zavrniti prošnjo, ne da bi pri tem tudi ugotovil, da prosilec ne izpolnjuje 
pogojev za pridobitev mednarodne zaščite v Republiki Sloveniji (drugi in tretji 
odstavek 2. člena ZMZ).2 Drugačna razlaga prvega odstavka 52. člena, 54. člena in 
55. člena ZMZ bi prosilcem za mednarodno zaščito zagotavljala nižje garancije v 
zvezi z dostopom do azilnega postopka kot izhajajo iz mednarodnega prava. 
Mednarodno pravo ne ureja postopkov, v katerih se odloča o prošnjah za 
mednarodno zaščito. Vendar obveznost, da morajo države spoštovati t. i. načelo 
nevračanja3 in obveznost spoštovanja 3. člena Konvencije o varstvu človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – v nadaljevanju 
EKČP),4 in prvega odstavka 3. člena Konvencije proti mučenju in drugim krutim, 
nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju (Uradni list RS, št. 24/93, MP, št. 

                                            
1 Vendar pa to ne pomeni, da pristojni organ ni dolžan spoštovati prvega odstavka 9. 
člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – ur. p. b., 
126/07 in 65/08 – ZUP), ki določa da mora biti stranki dana možnost, da se izjavi o 
vseh dejstvih in okoliščinah, ki so pomembne za odločbo. Tako stališče je Ustavno 
sodišče že zavzelo v odločbah Up-1024/05 z dne 8. 12. 2005 (Uradni list RS, št. 
117/05) in odločbi št. Up-1025/05 z dne 3. 11. 2005 (Uradni list RS, št. 117/05).  
2 Takšna razlaga pospešenega postopka izhaja tudi iz Direktive Sveta 2005/85/ES z 
dne 1. 12. 2005 o minimalnih standardih glede postopkov za priznanje ali odvzem 
statusa begunca v državah članicah (UL L 326, 13. 12. 2005, str. 13 – 34 – v 
nadaljevanju Postopkovna direktiva). V prvem odstavku 28. člena Postopkovne 
direktive je določeno, da lahko države članice štejejo prošnjo za azil za neutemeljeno 
le, če je organ za presojo ugotovil, da prosilec ne izpolnjuje pogojev za status 
begunca v skladu z Direktivo 2004/83/ES. Iz Postopkovne direktive ne izhaja, da v 
pospešenem postopku pristojni organ ne bi bil dolžan izpolniti obveznosti, določene v 
prvem odstavku 28. člena Postopkovne direktive. 
3 V skladu s prvim odstavkom 33. člena Konvencije o statusu beguncev in Protokola 
o statusu beguncev (Uradni list RS, št. 35/92, MP, št. 9/92, Uradni list FLRJ, MP, št. 
7/60 in 17/67 – v nadaljevanju Ženevska konvencija), sta prepovedana izgon ali 
prisilna vrnitev begunca na meje ozemlja, kjer bi bila njegovo življenje ali svoboda 
ogrožena zaradi njegove rase, vere, državljanstva, pripadnosti določeni družbeni 
skupini ali določenega političnega prepričanja. 
4 Člen 3 EKČP določa. "Nikogar se ne sme mučiti ali z njim nečloveško ali ponižujoče 
ravnati ali ga kaznovati." 
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7/93) 5 vpliva tudi na značilnosti in posebnosti azilnih postopkov. Iz 33. člena 
Ženevske konvencije izhaja, da država ne sme urediti azilnega postopka na način, 
da prosilec za azil ne bi imel zadostnih možnosti, da bi dokazal, da izpolnjuje pogoje 
za pridobitev statusa begunca, kar bi pomenilo, da bi bila ta oseba izpostavljena 
nesorazmernemu tveganju, da bi prišlo do kršitve t. i. načela nevračanja. Iz 3. člena 
EKČP izhaja zahteva, da morajo države zagotoviti takšen postopek, da ne ovira 
realnih možnosti prosilca, da dokaže utemeljenost prošnje. Prosilcu za mednarodno 
zaščito mora biti v postopku zagotovljena podrobna in natančna presoja (rigorous 
scrutiny), ki mora vsebovati tudi oceno, da prisilna odstranitev v tretjo državo ne bo 
posameznika izpostavila ravnanju, ki je prepovedano s 3. členom EKČP. 6 Tudi 
Ustavno sodišče je v odločbi št. U-I-238/06 z dne 7. 12. 2006 (Uradni list RS, št. 
134/06 in OdlUS XV, 83) navedlo, da mora zavrnitev prošnje za azil vedno vsebovati 
tudi presojo, da prisilna odstranitev ne bo povzročila ogroženosti življenja ali svobode 
prosilca za mednarodno zaščito in presojo, da prosilec za mednarodno zaščito v tej 
državi ne bo izpostavljen mučenju ali nečloveškemu in poniževalnemu ravnanju ali 
kaznovanju. Če postopek ne omogoča takšne presoje, je v neskladju z 18. členom 
Ustave.7 
 
6. Ženevska konvencija niti ZMZ ne določata prekluzivnega roka za vložitev prošnje 
za mednarodno zaščito glede na datum vstopa v državo. V prvem odstavku 35. člena 
ZMZ je določeno, da mora tujec, ki je zakonito vstopil v Republiko Slovenijo v 
najkrajšem možnem času izraziti namen za vložitev prošnje.8 Gre za okoliščino, ki je 
pomembna za ugotavljanje splošne verodostojnosti prosilca in vpliva na dokazno 
oceno pristojnega organa.9 Navedena okoliščina ne more biti samostojen razlog za 

                                            
5 Konvencija proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali 
ravnanju v prvem odstavku 3. člena izrecno prepoveduje pregon, izgon oziroma 
izročitev osebe drugi državi, če so podani resni razlogi za sum, da utegne biti 
mučena. 
6 Vpliv na ureditev azilnega postopka zaradi obveznosti države, ki izhaja iz 3. člena 
EKČP je, ugotovilo tudi Evropsko sodišče za človekove pravice v zadevah 
Vilavarajah in drugi proti Veliki Britaniji, sodba z dne 30. 10. 1991, serija A št. 215, 
Jabari proti Turčiji, sodba z dne 11. 7. 2000, Reports 2006-VIII in Bahaddar proti 
Nizozemski, sodba z dne 19. 2. 1998, Reports 1998-I, v zadevi NA proti Veliki 
Britaniji, sodba z dne 17. 7. 2008, v zadevi Salah Seekh proti Nizozemski, sodba z 
dne 11. 1. 2007.  
7 Člen 18 Ustave prepoveduje, da bi bila oseba, glede katere obstaja resnična 
nevarnost, da bo v primeru vrnitve v državo, iz katere je prišla, izpostavljena 
nečloveškemu ravnanju, izročena tej državi oziroma izgnana vanjo (odločba št. Up-
78/00 z dne 29. 6. 2000, Uradni list RS, št. 66/2000 in OdlUS IX, 295). 
8 V prvem odstavku 8. člena Postopkovne direktive je določeno, da brez poseganja v 
točko i) četrtega odstavka 23. člena te direktive države članice zagotovijo, da se 
prošnja za azil ne zavrne niti ne izključi iz obravnavanja zgolj zaradi tega, ker bi ni 
bila vložena v najkrajšem možnem času. 
9 V azilnem postopku temelji ugotavljanje dejanskega stanja v posameznem primeru 
na navedbah prosilca za mednarodno zaščito in je zato odločitev pristojnega organa 
predvsem odvisna od prepričljivosti, verodostojnosti in konsistentnosti navedb, ki jih v 
svoj prid navaja prosilec. Pristojni organ mora oceniti verodostojnost prosilčevih 
navedb in zbrati ter ugotoviti vse okoliščine in dejstva, ki prošnjo podpirajo ali ne. Če 
prosilec za mednarodno zaščito za utemeljitev svoje prošnje poda zgolj izjavo, mora 
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zavrnitev prošnje za mednarodno zaščito, saj sama po sebi še ne more pomeniti, da 
pogoji za pridobitev mednarodne zaščite niso izpolnjeni, kakor to izhaja iz sodbe 
Vrhovnega sodišča. Ta okoliščina lahko kaže na to, da prosilcem ne gre verjeti, da 
obstaja utemeljen strah pred preganjanjem ali utemeljeno tveganje, da utrpijo resno 
škodo. Vendar je ob upoštevanju še drugih okoliščin in dejstev iz 23. člena ZMZ  
treba napraviti sklep, da kasnejša vložitev prošnje za mednarodno zaščito, kaže na 
to, da prosilci očitno ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev mednarodne zaščite. Če bi 
bilo mogoče prošnjo za mednarodno zaščito zavrniti samo zato, ker prosilec brez 
utemeljenega razloga ni nemudoma ob vstopu v državo zaprosil za mednarodno 
zaščito, ne da bi bilo treba to okoliščino povezati z oceno njegove verodostojnosti in 
z oceno o (ne)obstoju utemeljenega strahu pred preganjanjem oziroma (ne)obstoju 
utemeljenega tveganja, da utrpi resno škodo, bi bil s tem prosilcu onemogočen 
dostop do azilnega postopka, v katerim bi bil pristojni organ dolžan natančno preučiti 
ali morebitna prisilna odstranitev ne bo povzročila ogroženosti življenja ali svobode 
prosilca za mednarodno zaščito in presojo, da prosilec za mednarodno zaščito v tej 
državi ne bo izpostavljen mučenju ali nečloveškemu in poniževalnemu ravnanju ali 
kaznovanju. Pri tem je treba upoštevati razlike v pogojih za pridobitev statusa 
begunca in statusa subsidiarne zaščite. 
 

7. Vrhovno sodišče je v pritožbenem postopku samo odločilo o tožbi pritožnikov, zato 
bi bilo dolžno v obrazložitvi sodbe odgovoriti ne samo na pritožbene navedbe MNZ, 
temveč tudi na vse relevantne tožbene očitke pritožnikov. Pritožniki so v tožbi 
navajali, da naj bi bilo dejansko stanje v zvezi z dogodki na C., zaradi katerih so 
pritožniki zaprosili za mednarodno zaščito, nepopolno in napačno ugotovljeno. 
Menijo, da ugotovitve MNZ v zvezi s preganjanjem niso obrazložene ali pa so 
obrazložene nerazumno. Nasprotujejo tudi ugotovitvi MNZ, da niso verodostojni. Kot 
izhaja iz te obrazložitve so tudi v pospešenem postopku relevantne za odločitev vse 
okoliščine, iz katerih izhaja, ali pritožniki  izpolnjujejo pogoje za mednarodno zaščito, 
določene v drugem in tretjem odstavku 2. člena ZMZ. Samo na takšen način pristojni 
organ lahko oceni, ali bi prisilna odstranitev povzročila ogroženost življenja ali 
svobode pritožnikov in presojo, da pritožniki v tej državi ne bodo izpostavljeni 
mučenju ali nečloveškemu in poniževalnemu ravnanju ali kaznovanju. Vrhovno 
sodišče je zavzelo stališče, da za zavrnitev prošnje za mednarodno zaščito v 
pospešenem postopku zadostuje samo ugotovitev obstoja ene izmed okoliščin, 
naštetih v 55. členu ZMZ in mu zato ni treba presojati nobene druge okoliščine. V 
konkretnem postopku naj bi za zavrnitev prošnje za mednarodno zaščito zadostovala 
že ugotovitev, da pritožniki brez utemeljenega razloga niso izrazili namena za 
vložitev prošnje v najkrajšem možnem času. S takim stališčem je Vrhovno sodišče 
prikrajšalo pritožnike za obrazloženo sodno odločbo, ker je relevantne tožbene 
ugovore za odločitev ocenilo kot nerelevantne in se do njih ni opredelilo. S tem je 
kršilo pravico pritožnikov do enakega varstva pravic iz 22. člena Ustave. 
 
 

                                                                                                                                        
dokazati tudi svojo verodostojnost, ki se ugotavlja na podlagi njegovih izjav in 
njegovega ravnanja pred vložitvijo prošnje in v času trajanja postopka za pridobitev 
mednarodne zaščite. Pojem splošna verodostojnost uporablja tudi Priročnik o 
postopkih in kriterijih za določitev statusa begunca, ki ga je izdal Urad visokega 
komisarja Združenih narodov za begunce (1. nova izdaja, Ženeva 1992 – UNHCR 
1979, točke 37 – 50 in 195 – 204). 
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