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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 Mojca Blažič, odvetnica v Trbovljah ter E. F. in G. 
H., oba C., ki ju po pooblastilu zakonitih zastopnikov A. B. in Č. D., zastopa Mojca 
Blažič, odvetnica v Trbovljah, na seji 9. julija 2008 
 

s k l e n i l :  

 
1. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 213/2008 z dne 11. 
6. 2008 se sprejme v obravnavo. 
  
2. Do končne odločitve Ustavnega sodišča se zadrži izvršitev odločbe 
Ministrstva za notranje zadeve št. 2142-167/2007/25 (1352-16) z dne 2. 4. 2008. 
 
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  

 
 
1. Ministrstvo za notranje zadeve (v nadaljevanju MNZ) 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 MNZ. 
Vrhovno sodišče je ugodilo pritožbi MNZ in spremenilo sodbo Upravnega sodišča 
tako, da je tožbo pritožnikov zavrnilo. 
 
2. Pritožniki zatrjujejo kršitev 22., 25. in 35. člena Ustave. Menijo, da Vrhovno 
sodišče svoje sodbe ni obrazložilo v skladu s stališči, ki izhajajo iz sodb Evropskega 
sodišča za človekove pravice. Vrhovno sodišče naj bi neustrezno in nepopolno 
povzelo odločitev Upravnega sodišča. Opozarjajo, da je Upravno sodišče v 
pravnomočni sodbi št. U 1374/2007 z dne 5. 9. 2007 navedlo, da bi moralo MNZ 
postopek za priznanje mednarodne zaščite ponoviti in pri tem upoštevati stališča 
Upravnega sodišča. MNZ naj ne bi upoštevalo stališč Upravnega sodišča, ki jih je to 
zavzelo v sodbi št. U 1374/2007. Iz navedene sodbe naj bi izhajalo, da zgolj dejstvo, 
da je brat pritožnice dobil status begunca, še ne pomeni, da so tudi pritožniki poznali 
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institut azila in bi zato morali vedeti, da morajo prošnjo za azil nemudoma vložiti. 
Menijo, da so v tožbi ponovno opozorili, da je MNZ bistveno kršilo določbe postopka, 
ker ni upoštevalo ugotovitev sodišča. Stališče Vrhovnega sodišča, da bi morali 
pritožniki poznati pravo Republike Slovenije, naj bi bilo neživljenjsko, ker so pritožniki 
tujci. Menijo, da se Vrhovno sodišče ni opredelilo, niti do pravnomočne sodbe 
Upravnega sodišča, niti do tožbenih navedb, čeprav je samo odločilo o tožbi. Zato 
naj bi bila kršena pravica do izjave oziroma pravica do kontradiktornosti. S tem, ko je 
Vrhovno sodišče samo odločilo o tožbi, naj bi kršilo tudi 25. člen Ustave (pravica do 
pritožbe). Ker je Upravno sodišče tožbi ugodilo, naj bi bili tožbeni ugovori prvič 
zavrnjeni šele na instanci. Ker bi z zapustitvijo Republike Slovenije pritožnikom 
nastale težko popravljive posledice, pritožniki Ustavnemu sodišču predlagajo 
začasno zadržanje izvršitve odločbe MNZ. 
 
3. Senat Ustavnega sodišča je ustavno pritožbo sprejel v obravnavo. O njeni 
utemeljenosti bo odločalo Ustavno sodišče, ki bo presodilo, ali so bile z izpodbijanimi 
posamičnimi akti 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 MNZ 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 MNZ 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 MNZ do 
končne odločitve Ustavnega sodišča zadrži (2. točka izreka). 
 
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                                                                                                                                                                                         
 
 
 
 


