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1. Glasovala sem za odločitev, s katero je Ustavno sodišče odpravilo sodbo Vrhovnega sodišča 

Republike Slovenije (št. U 1505/93-12 z dne 8.12.1994) in odločbo Ministrstva za notranje zadeve (št. 

0011/8-XVII-114.499 z dne 29.10.1993). Ne strinjam pa se z obrazložitvijo, v kolikor se nanaša na 

diskrecijsko pravico za odločanje o sprejemu v državljanstvo oz. na vprašanje presoje kriterija javnega 

reda v tej konkretni zadevi. Poleg tega menim, da Ustavno sodišče ni upoštevalo navedbe v Ustavni 

pritožbi, da je bil pritožitelj v predhodnem postopku diskriminiran. Ne strinjam se torej z navedbami v 9. 

10. in 11. točki odločbe. 

 

2. Ustavno sodišče je namreč dopustilo presojo javnega reda pri pritožniku iz razlogov 

predkaznovanosti in celo zaključilo, "da gre za pomembno dejstvo pri navedeni konkretni presoji". Ni 

pa se zadovoljilo s sklepom, da pritožnik predstavlja bodočo nevarnost za javni red. (Tč. 9). V tem je 

dopustilo uporabo določbe 3. odstavka 40. člena Z. o državljanstvu, ki odkazuje na 8. tč. 10. člena 

istega zakona, kjer je v bistvu zajeta diskrecijska pravica države za presojo o sprejemu v državljanstvo 

po rednem naturalizacijskem postopku glede javnega reda, varnosti ali obrambe države. 

 

V primeru pritožnika pa ne gre za redno naturalizacijo, temveč za enkratno, izjemno naturalizacijo kot 

posledico razpada nekdanje države. Pritožnik se torej nahaja v okviru tistega dela prebivalstva, ki je 

ob trenutku razpada nekdanje države imelo stalno bivališče na ozemlju Republike Slovenije oz. je 

imelo ta status ob plebiscitu dne 23. 12. 1990. Glede na to je pritožnik tudi izpolnjeval formalni pogoj 

za takšno izjemno naturalizacijo po omenjenem 40. členu Zakona o državljanstvu, za katero je 

zaprosil. V kolikor je torej zakonadajalec s spremembo in dopolnitvijo Z. o državljanstvu (Ur.l. RS, št. 

30/91) uvedel omenjeni tretji odstavek 40. člena ter expresis verbis naknadno kontrolo presoje 

javnega reda, varnosti ali obrambe države zaradi znanih dogodkov, tj. oboroženega napada na RS, bi 

morali organi, pristojni za odločanje o državljanstvu te kriterije, zlasti pa kriterij javnega reda upoštevati 

kar najbolj restriktivno in resnično v interesu javnega reda države v najstrožjem smislu. 

 

Uporabo pridržka javnega reda ob izjemni, enkratni naturalizaciji, ko gre za vprašanje državljanstva in 

nasledstva držav je treba obravnavati drugače kot pri redni naturalizaciji po 10. členu Z. o 

državljanstvu, saj gre za usodo ljudi, ki so stalno prebivali na ozemlju, ki je predmet prenosa državne 

suverenosti. Sicer uporaba diskrecionarne pravice iz naslova javnega reda lahko pripelje do 

"kolektivne" izločitve v pogledu pridobitve državljanstva določenega dela prebivalstva, v konkretnem 

primeru praktično vseh nekdaj kaznovanih oz. obsojenih oseb, med katere sodi tudi pritožnik. Izdaja 

takšnih zavrnilnih pravnih aktov o državljanstvu pa je vprašljiva z vidika pravne države (2. člen 

Ustave). Hkrati to pomeni kršitev načela nediskriminacije kot splošno priznanega občepravnega 

načela, ki ima tudi ustavni značaj (1. odst. 14. člena Ustave). 

 

To načelo danes šteje tudi kot mednarodni standard pri urejanju državljanstva ob priliki nasledstva 

držav. 

 

3. Glede na povedano menim, da z izpodbijanima odločbama ni bila kršena le določba o enakem 

varstvu pravic iz 22. člena Ustave, kar ugotavlja ta odločba v tč. 11., temveč tudi 1. odst. 14. člena 

Ustave o enakost pred zakonom, na kar se v bistvu sklicuje tudi sam pritožnik. 

 

 

 dr. Mirjam Škrk 

 


