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Odločba:  
VSRS Sodba I Up 21/2020 
 ECLI:  
Oddelek:  
Upravni oddelek 
Datum seje senata:  
08.07.2020 
Institut:  
zavrnitev prošnje za mednarodno zaščito - izročitev tujca - predaja Republiki Hrvaški - mednarodni 
sporazum - odločba o vrnitvi tujca - neizdaja posebnega sklepa - tožba zaradi varstva ustavnih pravic - 
ugoditev tožbi - Direktiva 2008/115/ES - razlaga direktive - predlog za predhodno odločanje Sodišča 
Evropske unije - acte claire - procesna jamstva - pravica do izjave - ugoditev pritožbi - zavrnitev tožbe 
Zveza: Direktiva 2008/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o skupnih 
standardih in postopkih v državah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih 
držav člen 2, 3, 3-2, 6, 6/1, 6/3. BHRIPO člen 2, 2/1. URS člen 19, 22, 23, 25. ZTuj-2 člen 64, 64/1, 69, 
69/4. ZUS-1 člen 80. Priporočilo Komisije EU 2017/2338 z dne 16. 11. 2017 o skupnem "Priročniku o 
vračanju", ki ga uporabljajo pristojni organi držav članic pri izvajanju nalog v zvezi z vračanjem (2017) 
paragraf 1, 1/3, 5, 5/5. Priporočilo Komisije EU 2017/820 z dne 12. maja 2017 o sorazmernih policijskih 
kontrolah in policijskem sodelovanju na schengenskem območju (2017) točka 2, 19 
 
OBRAZLOŽITEV: 
1. Sodišče prve stopnje je na podlagi 66. člena in prvega odstavka 63. člena Zakona o upravnem sporu 
(v nadaljevanju ZUS-1) z izpodbijano sodbo deloma ugodilo tožnikovi tožbi tako, da je ugotovilo, da je 
toženka s tem, ko je s pomočjo policije brez izdaje odločbe o vrnitvi 7. 8. 2019 tožnika najprej pridržala, 
nato pa na mejnem prehodu Metlika ob 17.10 uri izročila hrvaškim varnostnim organom, nedopustno 
posegla v pravico tožnika do varstva osebne svobode iz 19. člena Ustave Republike Slovenije (v 
nadaljevanju Ustava), v pravico do enakega varstva pravic iz 22. člena Ustave, v pravico do sodnega 
varstva iz 23. člena Ustave in v pravico do pravnega sredstva iz 25. člena Ustave (I. točka izreka). V 
preostalem delu, in sicer glede zatrjevane kršitve tožnikove ustavne pravice do prepovedi mučenja 
(18. člen Ustave), varstva človekove osebnosti in dostojanstva (21. člen Ustave), svobode gibanja (32. 
člen Ustave) ter osebnega dostojanstva in varnosti (34. člen Ustave) pa je tožnikovo tožbo zavrnilo (II. 
točka izreka) in je torej odločitev v tem delu postala pravnomočna. 
2. Sodišče prve stopnje je v obrazložitvi izpodbijane sodbe navedlo, da je do kršitve tožnikovih pravic 
iz 19., 22., 23. in 25. člena Ustave prišlo iz razloga, ker policija tožniku pred predajo Republiki Hrvaški 
ni izdala odločbe o vrnitvi. Pojasnilo je, da Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike 
Hrvaške o izročitvi in prevzemu oseb, katerih vstop ali prebivanje je nezakonito (v nadaljevanju 
Sporazum), sicer ne določa, da bi morala biti državljanu tretje države izdana posebna odločba o vrnitvi, 
vendar pa obveznost izdaje takšne odločbe določa 64. člen Zakona o tujcih (v nadaljevanju ZTuj-2) in 
prvi odstavek 6. člena Direktive 2008/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. 12. 2008 o 
skupnih standardih in postopkih v državah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov 
tretjih držav (v nadaljevanju Direktiva). Slovenski varnostni organi se pred predajo tožnika Republiki 
Hrvaški niso prepričali, da bodo odločbo o vrnitvi izdali pristojni hrvaški organi, zato so jo bili dolžni 
izdati sami. Meni, da se tretji odstavek 6. člena Direktive uporabi le izjemoma, ker je uporabljena 
beseda "lahko", tudi sicer pa iz prvega in tretjega odstavka 6. člena Direktive izhaja, da bi morala 
odločbo o vrnitvi izdati tista država, ki državljana tretje države predaja. 


