
 
REPUBLIKA SLOVENIJA 

USTAVNO SODIŠČE 
 

Številka:  Up-2831/07 

Datum:     18. 4. 2008 
 
 

SKLEP 
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritoţbe, ki sta jo vloţila 
Hamida Ajrizi, ki jo zastopa mag. Matevţ Krivic, Spodnje Pirniče, in Erduan Ajrizi, ki ga 
po pooblastilu zakonite zastopnice Hamide Ajrizi zastopa mag. Matevţ Krivic, na seji 18. 
aprila 2008 
 

s k l e n i l :  

 

1. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 508/2007 z dne 2. 8. 

2007 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 1045/2007 z dne 18. 6. 2007 in z 

odločbo Ministrstva za notranje zadeve št. 2142-438/2007/2 (1352-08) z dne 29. 5. 

2007 se sprejme v obravnavo. 

 

2. Do končne odločitve Ustavnega sodišča se zadrži izvršitev odločbe Ministrstva 

za notranje zadeve št. 2142-438/2007/2 (1352-08) z dne 29. 5. 2007. 

 

3. Začasno zadržanje iz prejšnje točke izreka začne učinkovati z dnem vročitve 

tega sklepa Ministrstvu za notranje zadeve. 

 

 

O b r a z l o ţ i t e v  

 
 

A. 
 
1. Ministrstvo za notranje zadeve (v nadaljevanju MNZ) je prošnji pritoţnikov (mati in 
mladoletni otrok) za azil zavrnilo kot očitno neutemeljeni in odločilo, da morata 
Republiko Slovenijo zapustiti nemudoma po pravnomočnosti odločbe. Štelo je, da iz 
prošnje pritoţnikov očitno izhaja, da jima ne grozi preganjanje v smislu 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 - Ţenevska konvencija), torej preganjanje 
zaradi  rase, vere, narodnosti, političnega prepričanja ali pripadnosti določeni druţbeni 
skupini (druga alineja drugega odstavka 35. člena

1
 Zakona o azilu, Uradni list RS, št. 

61/99 in nasl. – v nadaljevanju ZAzil). Poleg tega je MNZ menilo, da iz ravnanja 
pritoţnice izhaja, da zlorablja azilni postopek v smislu druge alineje 36. člena ZAzil

2
. 

                                            
1
 Ki določa, da pristojni organ takoj odloči o stvari in prošnjo za azil kot očitno neutemeljeno zavrne, če je 

prosilec za azil prišel izključno iz ekonomskih razlogov ali če je iz njegove prošnje očitno, da mu v njegovi 
izvorni drţavi ne grozi preganjanje. 
2
 Ki določa, da se za zavajanje oziroma zlorabo postopka šteje laţna predstavitev razlogov, na katere se 

prosilec sklicuje.  
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Prav tako naj tudi ne bi šlo za "preganjanje", kot ga opredeljuje Direktiva EU.
3
 MNZ je 

navedlo, da je pritoţnica v prošnji navedla, da je bila rojena v Mariboru in da je brez 
drţavljanstva. Edini razlog, da je pritoţnica zaprosila za azil, naj bi bil ravnanje njenega 
očeta in ker se sedaj nima kam vrniti. Upravno sodišče je zavrnilo toţbo pritoţnikov. 
Štelo je, da v obravnavanem primeru očitno ne gre za preganjanje. Upravno sodišče je 
še ugotovilo, da iz prošnje pritoţnice očitno izhaja, da ji "sploh v nobeni drţavi ne grozi 
preganjanje, torej tudi v njeni izvorni drţavi ne, ne glede na to, katera bi bila lahko v 
konkretnem primeru njena izvorna drţava (glede na toţbene navedbe naj bi bila to 
Srbija)". Glede očitka pritoţnice, da MNZ ni preverilo, ali obstaja razlog za subsidiarno 
zaščito, je ugotovilo, da je neutemeljen. Ugotovilo je namreč, da glede na to, da 
pritoţnika "doslej v svoji matični drţavi sploh nista ţivela, v konkretnem primeru ni prav 
nobenega razloga, ki bi utemeljeval bojazen, da bosta toţeči stranki v matični drţavi 
soočeni z utemeljenim tveganjem, da utrpita resno škodo. Toţeči stranki za trditev o 
nevarnosti nehumanega ali poniţevalnega ravnanja nista predloţili nobenih dokazov." 
Dodalo je še, da v konkretnem primeru ni mogoče slediti toţbenim navedbam, da 
pritoţnika v Srbiji nimata sorodnikov, saj se ravno druţinske razmere, to je nesoglasja z 
očetom, ki ţivi v Sloveniji, navajajo kot razlog za vloţitev prošnje. Vrhovno sodišče je 
pritoţbo pritoţnikov zavrnilo. Ocenilo je, da je MNZ pravilno ugotovilo vse okoliščine, 
potrebne za odločanje v primerih, ko je ţe iz vloge očitno, da prosilcem za azil v izvorni 
drţavi ne grozi preganjanje v smislu ZAzil. Vrhovno sodišče je še ugotovilo, da je 
Upravno sodišče odgovorilo na vse toţbene ugovore in to z razlogi, ki jih sprejema tudi 
pritoţbeno sodišče. Presoja naj bi vsebovala tudi oceno poloţaja pritoţnikov kot 
beguncev na kraju samem. Presodilo naj bi zakonitost odločbenega razloga, ki bi kazal 
na to, da bosta v "matični" drţavi soočena z utemeljenim tveganjem, da trpita resno 
škodo, kar bi utegnil biti razlog za takšno zaščito. Očitek, da bi moralo sodišče dopolniti 
postopek v smislu tretjega odstavka 39. člena ZAzil, naj glede na vsebino prošnje in 
glede na toţbene ugovore ne bi imel podlage. MNZ in Upravno sodišče naj bi glede na 
podatke predloţenih spisov upoštevala, da je izvorna drţava pritoţnikov Republika 
Srbija. Zato naj ne bi imel podlage ugovor, da ni bilo ugotovljeno, katera naj bi bila 
izvorna drţava. 
 
2. Pritoţnika zatrjujeta kršitev 22. in 23. člena Ustave. Toţbeni ugovor "obravnavati 
toţnico kot begunca sur place" naj bi bil dvakrat ignoriran. V pritoţbi naj bi bilo 
opozorjeno, da bi moralo Upravno sodišče, potem, ko je bilo v toţbi opozorjeno, da MNZ 
ni preverjal statusa "begunca sur place", v skladu s tretjim odstavkom 39. člena ZAzil 
preveriti, ali obstajajo razlogi za priznanje "utemeljenega strahu pred preganjanjem" v 
matični drţavi. Vrhovno sodišče naj bi ta ugovor povsem ignoriralo, razen da je zapisalo 
"povsem neresnično trditev", da "opravljena presoja (prvostopnega sodišča) vsebuje tudi 
oceno poloţaja toţnikov kot beguncev na kraju samem". Te ocene naj v prvostopni 
sodbi ne bi bilo. Pritoţnika poudarjata, da v postopku sploh ni bilo ugotovljeno, katera je 
matična drţava prosilcev, torej drţava, v katero bi se pritoţnika morala vrniti in kjer naj 
jima preganjanje sploh ne bi grozilo. Ob tem opozarjata, da glede na proces 
osamosvajanja Kosova tudi ni vseeno, ali je to Srbija ali Kosovo. Kljub navedenemu pa 
naj bi Upravno sodišče ugotavljalo, da iz prošnje pritoţnice očitno izhaja, da ji sploh v 
nobeni drţavi ne grozi preganjanje. Trditev sodišča, da navedeno očitno izhaja iz 
pritoţničine prošnje, naj bi bila primer skrajno površnega in povsem neutemeljenega 

                                            
3
 Direktiva Sveta št. 2004/83/EC z dne 29. 4. 2004 o minimalnih standardih glede pogojev, ki jih morajo 

izpolnjevati drţavljani tretjih drţav ali osebe brez drţavljanstva, da se jim prizna status begunca ali osebe, 
ki iz drugih razlogov potrebuje mednarodno zaščito, in o vsebini te zaščite (Uradni list Evropske Unije, št. L 
304/12 – Direktiva EU). 
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argumentiranja. Na očitke pritoţbe glede navedenih pomanjkljivosti naj bi se Vrhovno 
sodišče zateklo v še bolj neresnično trditev, in sicer, da sta toţena stranka in sodišče 
prve stopnje glede na podatke predloţenih spisov upoštevala, da je izvorna drţava 
toţnikov Republika Srbija. Pritoţnika poudarjata, da MNZ glede tega nima nobenega 
stališča, niti ne navaja, da bi bila pritoţnika drţavljana Srbije, ampak med "generalijami" 
navaja, da sta "po lastni izjavi oba brez drţavljanstva". Zato naj bi bila trditev Vrhovnega 
sodišča popolnoma neresnična. Pritoţnika navajata, da sta v toţbi MNZ očitala tudi, da 
ni ugotavljalo pogojev za priznanje subsidirane zaščite. Navajata, da niti MNZ niti 
Upravno sodišče nista preverjala, ali bi prej navedeni razlogi na strani pritoţnikov lahko 
upravičevali priznanje subsidirane zaščite zaradi nevarnosti nehumanega ali 
poniţevalnega ravnanja oziroma do tega nista zavzela nobenega stališča. Vrhovno 
sodišče pa naj bi na očitke v zvezi z navedenim "odgovorilo", da je Upravno sodišče 
"pravilno odgovorilo tudi na toţbeni ugovor, zakaj niso podani razlogi za subsidiarno 
zaščito". To naj bi izhajalo iz trditve Upravnega sodišča, ki se glasi, da glede na to, da 
toţeči stranki doslej v svoji matični drţavi sploh nista ţiveli, v konkretnem primeru ni prav 
nobenega razloga, ki bi utemeljeval bojazen, da bosta toţeči stranki v matični drţavi 
soočeni z utemeljenim tveganjem, da utrpita resno škodo. Pritoţnika ugotavljata 
(navedeno naj bi zatrjevala tudi v pritoţbi), da iz navedene trditve izhaja, da sodišče 
problema in pravnega poloţaja beguncev "sur place" sploh ne pozna, in da utemeljeno 
tveganje, da utrpita resno škodo, če bi bili vrnjeni na Kosovo, izhaja iz poročil UNHCR o 
diskriminaciji celo tam ţe ţivečih Romov in še slabšem poloţaju povratnikov iz tujine ali 
celo takih, ki tam sploh še niso nikoli bili. Na nobenega od slednjih argumentov naj 
pritoţbeno sodišče ne bi odgovorilo. Pritoţnika predlagata Ustavnemu sodišču začasno 
zadrţanje izvršitve izpodbijanih odločb. 
 
 

B. 
 
3. Senat Ustavnega sodišča je ustavno pritoţbo sprejel v obravnavo. O njeni 
utemeljenosti bo odločalo Ustavno sodišče, ki bo presodilo, ali so bile z izpodbijanimi 
sodnimi odločbami pritoţnikoma kršene človekove pravice oziroma temeljne svoboščine 
(1. točka izreka).  
 
4. Če je ustavna pritoţba 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 zadrţi izvršitev posamičnega akta, ki se z ustavno 
pritoţbo izpodbija, če bi z izvršitvijo lahko nastale teţko popravljive škodljive posledice. Z 
odločitvijo Vrhovnega sodišča je postala odločba MNZ pravnomočna. Ta v 2. točki 
izreka določa, da morata pritoţnika zapustiti Republiko Slovenijo nemudoma po 
pravnomočnosti odločbe. To pomeni, da bi pritoţnika morala zapustiti Republiko 
Slovenijo, še preden bi Ustavno sodišče odločilo o njuni ustavni pritoţbi in s tem o 
morebitni kršitvi ustavnih pravic. Z izvršitvijo pravnomočne odločbe MNZ bi zato lahko 
pritoţnikoma nastale nepopravljive posledice. Zato je senat Ustavnega sodišča izvršitev 
odločbe MNZ do končne odločitve zadrţal (2. točka izreka). 
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C. 
  
5. Senat je ta sklep sprejel na podlagi prve alineje drugega odstavka 55.b člena in 58. 
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 člana 
Joţe Tratnik in mag. Marta Klampfer. Sklep je sprejel soglasno. 
 
 
 
 
 
                                                                                      mag. Miroslav Mozetič 
                                                                                         Predsednik senata            
                                                                                                                                            
                                 
 
 
 
 


