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1. Izrek odločbe sem lahko podprl, ker se strinjam s ključnim poudarkom, da morajo 

sodišča tudi v postopkih izročitve opraviti tehtanje med javnim interesom za izročitev (ki je 

povezan s preprečevanjem tveganja nekaznovanosti storilcev kaznivih dejanj) ter 

posledicami za zasebno in družinsko življenje zahtevanega posameznika in njegovih 

družinskih članov, zlasti otrok. Slednje bodo sicer, kot v 16. točki obrazložitve poudarja 

tudi odločba, redko pretehtale nad ustavno dopustnimi cilji ureditve, ki narekujejo 

izročitev, a to sodišča od potrebe po tehtanju ne odvezuje. 

 

2. Zadržke pa imam do sporočila iz 20. in 21. točke obrazložitve, ki sodišču nalaga 

konkretno dolžnost, da pri tem tehtanju preverja in upošteva tudi vezi pritožnika z Zvezno 

republiko Nemčijo. Po moji oceni gre odločba tu predaleč in preseže obseg varstva, ki ga 

zahteva pravo EU in ki bi moralo biti upoštevno ob opisanem tehtanju. V tem mnenju na 

kratko pojasnjujem razloge, ki utemeljujejo moje zadržke. 

 

3. Odločba se v tem delu obrazložitve sklicuje na sodbi Sodišča Evropske unije (SEU) v 

zadevah Petruhhin1 in Generalstaatsanwaltschaft Berlin.2 Prva, ki se je nanašala na 

zahtevo, s katero je Rusija od Latvije zahtevala izročitev državljana Estonije, je 

pomembno opredelila dolžnosti sodišča države članice, kadar odloča o prošnji tretje 

države za izročitev državljana druge države članice. Kot je zahteve prava EU, natančneje 

18. in 21. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), opredelilo SEU, mora 

sodišče države članice v takih primerih "uporabiti vse potrebne mehanizme sodelovanja 

                                            
1 Zadeva C-182/15, Petruhhin, sodba z dne 6. 9. 2016, ECLI:EU:C:2016:630. 
2 Zadeva C-398/19, Generalstaatsanwaltschaft Berlin, sodba z dne 17. 12. 2020, 
ECLI:EU:C:2020:1032. 
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in vzajemne pomoči, ki na podlagi prava Unije obstajajo na področju kazenskega prava",3 

kar vključuje tudi dolžnost "obvestiti državo članico, katere državljan je navedeni 

državljan, in glede na okoliščine primera tej državi članici na njeno prošnjo predati tega 

državljana v skladu z določbami Okvirnega sklepa 2002/584, če je ta država članica na 

podlagi svojega nacionalnega prava pristojna, da zoper to osebo uvede kazenski 

postopek za kazniva dejanja, izvršena zunaj njenega nacionalnega ozemlja".4 

 

4. To stališče SEU sicer odpira določena praktična vprašanja (kot denimo, na kateri 

organ druge države članice naj se nacionalno sodišče v takih primerih obrne, s katerimi 

informacijami v zvezi s prošnjo za izročitev mora (in sme) seznaniti drugo državo članico 

itd.), ki, kot razumem, do sedaj še niso vodila v sprejem skupnih pravil postopanja, ampak 

se rešujejo za vsak primer posebej.5 V nedavni, prav tako v odločbi citirani sodbi SEU v 

zadevi Generalstaatsanwaltschaft Berlin, ki se je nanašala na prošnjo Ukrajine za 

izročitev osebe z dvojnim državljanstvom Romunije in Ukrajine, naslovljeno na Nemčijo, 

kjer je ta oseba prebivala, je SEU nekatere vidike zadeve Petruhhin nadgradilo ter 

upoštevnost 18. in 21. člena PDEU potrdilo tudi v primeru (dvojnih) državljanov države 

članice EU, ki prebivajo v drugi državi članici, čeprav so središče svojih interesov v to 

drugo državo prenesli še pred pridobitvijo statusa državljana Unije.6 Obenem je sicer 

opredelilo tudi meje dolžnosti sodelovanja: če država članica, katere državljanstvo ima 

zahtevana oseba, evropskega naloga za prijetje ne izda v (vnaprej določenem) 

razumnem roku, zaprošeni državi članici pred izvedbo izročitve ni treba počakati, da bi 

prva država članica sprejela uradno odločbo o odpovedi tej možnosti;7 zaprošena država 

ob tem z vidika zahtev prava EU ni dolžna zavrniti izročitve in sama prevzeti kazenskega 

pregona, tudi če ji domače pravo to sicer dopušča.8 Osrednje sporočilo zadeve Petruhhin 

pa se vendarle ohranja: državljanstvo Unije od držav članic v primeru nanje naslovljene 

prošnje za izročitev zahteva sodelovanje z državo članico, katere državljan je zahtevani 

posameznik, da lahko slednja opravi oceno, ali bo – kot navaja SEU, ob upoštevanju reka 

"aut dedere, aut judicare" (izročiti ali soditi)9 – sama uvedla kazenski pregon svojega 

državljana za kaznivo dejanje, izvršeno zunaj njenega ozemlja. 

 

5. Če bi bil pritožnik nemški državljan, torej tudi zame ne bi bilo dvoma, da bi moralo 

sodišče (prek ustrezno opredeljene kontaktne točke, verjetno nemškega ministrstva za 

pravosodje) s prošnjo za izročitev seznaniti Nemčijo in njenim pristojnim organom 

                                            
3 Zadeva Petruhhin, 47. točka obrazložitve. 
4 Prav tam, 50. točka obrazložitve. 
5 Glej dokument Extradition of EU citizens to third countries – Exchange of views (Izročitev 
državljanov EU tretjim državam – izmenjava mnenj), 6274/20, pripravljen za srečanje Odbora 
stalnih predstavnikov 11. in 12. marca 2020, str. 4–5. 
6 Zadeva Generalstaatsanwaltschaft Berlin, 34. točka obrazložitve. 
7 Prav tam, 53.–54. točka obrazložitve. 
8 Prav tam, 64.–67. točka obrazložitve. 
9 Zadeva Petruhhin, 39. točka obrazložitve. 
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omogočiti, da v vnaprej določenem razumnem roku, če to želijo, sami izdajo evropski 

nalog za prijetje in predajo, ki bi mu slovensko sodišče v tem primeru moralo dati 

prednost pred prošnjo za izročitev Turčiji. Vendar pa pritožnik ni nemški državljan. Kot 

navaja in kot izhaja iz prilog v spisu, je 5. 8. 2020 ali malo pred tem datumom10 zaprosil 

za nemško državljanstvo, vendar ni navedb ali podatkov o tem, da bi mu bilo 

državljanstvo nato tudi (že) podeljeno. Kot še nadalje izhaja iz navedb pritožnika v 

predhodnem pritožbenem postopku, podanih ob koncu leta 2020, naj bi imel v tistem 

času v Nemčiji dovoljenje za začasno prebivanje, ki mu poteče (ali pa mu je, če ni bilo 

podaljšano, že poteklo) v letošnjem letu. 

 

6. Odločba torej v 20. in 21. točki obrazložitve dolžnost sodelovanja z nemškimi 

pristojnimi organi (in posledično tudi nekakšno dolžnostno upravičenje nemških organov, 

da se na to seznanitev odzovejo) razteza tudi na položaj posameznika, ki je vložil prošnjo 

za naturalizacijo in je potencialno imetnik dovoljenja za začasno prebivanje v Nemčiji, a 

nemškega državljanstva (še) ni pridobil. Čeprav lahko razumem in na načelni ravni 

pritrdim naravnanosti, ki v kar največji meri skuša zagotoviti varstvo pravic zahtevane 

osebe in interesov države članice njenega državljanstva, kadar bi izročitev tretji državi 

nesorazmerno posegla vanje, sta razširjajoča razlaga in opredelitev dolžnosti domačega 

sodišča za uporabo mehanizmov sodelovanja in vzajemne pomoči, kot izhajata iz 

odločbe, po moji presoji preuranjeni in neustrezni. 

 

7. Zgolj dejstvo, da je oseba v določeni državi članici vložila prošnjo za naturalizacijo, po 

moji oceni namreč še ne narekuje dolžnostnega upravičenja te države, da to osebo 

obravnava in ji nudi enako varstvo kot svojim državljanom, posledično pa tudi ne 

utemeljuje potrebe po sodelovanju s to državo članico, če neka druga država članica 

prejme prošnjo za izročitev te osebe tretji državi. Morebitna naturalizacija, o kateri tu 

govori besedilo odločbe, je namreč že po naravi stvari zgolj negotovo bodoče dejstvo, kar 

nemara še toliko bolj velja v kontekstu obravnave prošnje za izročitev te osebe tretji 

državi zaradi izvršitve kazni zapora po obsodbi za kaznivo dejanje: nekaznovanost je 

namreč v državnih ureditvah glede statusa državljanstva običajno, tako razumem tudi 

                                            
10 V pritožbi zoper sklep sodišča prve stopnje je datum 5. 8. 2020 naveden kot datum vložitve 
prošnje za podelitev državljanstva, s tem datumom pa je datirano tudi potrdilo nemškega urada za 
migracije o prejemu te prošnje, ki pa je bilo očitno izdano že po njenem prvem preizkusu, saj je v 
potrdilu navedeno, kateri podatki in listine še manjkajo kot potrebne priloge prošnji, tako da je urad 
(če torej prvega preizkusa ni opravil in tudi potrdila izdal še na dan vložitve prošnje) prošnjo morda 
prejel že nekoliko prej. 
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upoštevne določbe nemškega zakona o državljanstvu,11 eden od pogojev za 

naturalizacijo,12 lahko pa tudi za pridobitev dovoljenja za (stalno) prebivanje.13 

 

8. Na podlagi razpoložljivih podatkov lahko sam le ugibam, na kaj konkretno pritožnik 

meri, ko v ustavni pritožbi navaja, da je za podelitev nemškega državljanstva zaprosil po 

izpolnitvi pogojev za pridobitev tega državljanstva, kar kot upoštevno in potencialno 

odločilno navedbo v 21. točki obrazložitve povzema tudi odločba. Vendar ta pritožnikova 

navedba gotovo ne more pomeniti – in še manj izkazovati – tega, da bi pritožnik že pred 

vložitvijo prošnje dobil upoštevno zagotovilo, da je res v celoti izpolnil vse pogoje za 

naturalizacijo in da je podelitev državljanstva torej le še vprašanje časa. Navsezadnje je 

že iz potrdila nemškega urada za migracije o prejemu prošnje, ki ga pritožnik prilaga 

ustavni pritožbi, jasno razvidno, da je urad v njem pritožnika opozoril na vrsto konkretnih 

pogojev za pridobitev državljanstva, glede katerih naj bi bila njegova prošnja pomanjkljiva, 

med njimi zlasti: da prošnja ne vsebuje izjave, da se je pritožnik (tam v vlogi prosilca) 

pripravljen odpovedati turškemu državljanstvu, kar je eden od pogojev za podelitev 

državljanstva; da v prošnji manjkajo podatki o državljanstvu staršev prosilca; ter da ji ni 

priložen zahtevani certifikat o uspešno opravljenem izpitu za podelitev državljanstva 

oziroma naturalizacijo. Poleg tega to potrdilo vsebuje tudi poudarek, da mora prosilec 

urad ves čas postopka obveščati o spremembah svojih osebnih in ekonomskih razmer,14 

ki bi lahko bile pomembne za odločitev o njegovi prošnji.  

 

9. Še enkrat poudarjam: v celoti podpiram stališče, da je državljanstvo izraz pomembne 

vezi med posameznikom in državo, ki prek državljanstva Unije nudi še dodatno varstvo 

državljanom držav članic, kadar o njihovih usodah v primeru prošenj za izročitev odločajo 

organi druge države članice. Vendar pa se ta vez, ki nato terja ustrezne posledice, 

vzpostavi šele s podelitvijo državljanstva, ne pa že pred njo. Dolžnost sodelovanja 

zaprošene države članice z drugo državo članico, katere državljan je zahtevana oseba, 

                                            
11 Glej 5. alinejo prvega odstavka 10. člena zakona o državljanstvu (Staatsangehörigkeitsgesetz 
(StAG)) za redni postopek naturalizacije in 2. alinejo prvega odstavka 8. člena v povezavi s prvim 
odstavkom 9. člena StAG za naturalizacijo zakoncev nemških državljanov. 
12 Ob tem nisem spregledal, da gre v pričujoči zadevi za razmeroma staro obsodbo iz leta 2009 ter 
da Nemčija – drugače kot Slovenija in Turčija (slednja sicer v tem delu s pridržkom za primere, 
kadar je sama zaprošena država) – (še) ni ratificirala Četrtega dodatnega protokola k Evropski 
konvenciji o izročitvi (Zakon o ratifikaciji Četrtega dodatnega protokola k Evropski konvenciji o 
izročitvi (Uradni list RS, št. 19/14 in 30/15, MP, št. 3/14 in 7/15)), ki spreminja 10. člen konvencije 
in zavrnitve izročitve ne predvideva več v primeru, kadar bi pregon ali izvršitev kazni za zahtevano 
osebo zastarala po pravu zaprošene pogodbenice. Obsodba za kaznivo dejanje je vseeno (lahko) 
ovira naturalizaciji, tudi v primeru obsodbe v tujini, s katero mora prosilec seznaniti pristojni organ. 
13 Nekoliko milejši pogoji za pridobitev in podaljševanje dovoljenja za začasno prebivanje so 
opredeljeni v 7. in 8. členu nemškega zakona o prebivališču (Aufenthaltsgesetz (AufenthG)), strožji 
pogoji za pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje, ki ni odvisno zgolj od trajanja bivanja v 
Nemčiji, pa v 9. členu AufenthG. 
14 Sklepam, da se to opozorilo o dolžnosti obveščanja urada o upoštevnih osebnih razmerah 
razteza tudi na pogoj nekaznovanosti, še posebno, če je do kazenske obsodbe prišlo v tujini. 
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kot jo je opredelilo SEU v zadevi Petruhhin, sam razumem kot potrditev dolžnosti obeh 

držav članic v razmerju do te osebe na podlagi njenega državljanskega statusa: 

zaprošena država mora z državo državljanstva te osebe sodelovati zaradi obveznosti, ki 

jih ima do nje kot državljana Unije; država državljanstva pa ima posledično dolžnost (ali 

vsaj dolžnostno upravičenje), da položaj svojega državljana prouči in se odloči, ali naj v 

njegovem primeru sprejme ukrepe, ki ji jih za varstvo lastnih državljanov dopušča ali celo 

zapoveduje domači pravni red. Ne obveznost zaprošene države članice ne dolžnostno 

upravičenje države državljanstva pa po moji presoji ne nastaneta še pred podelitvijo 

državljanstva oziroma že s samo vložitvijo prošnje za naturalizacijo, kot to nakazuje 

odločba.15 

 

10. Državljanstvo sicer ni enostaven koncept in v zvezi z njim si lahko zastavljamo mnoga 

vprašanja, kot denimo, v kolikšni meri državljanstvo naslavlja status in v kolikšni meri 

članstvo v določeni politični skupnosti, ali naj naturalizacija pomeni začetni ali končni 

korak v postopku integracije naturaliziranega državljana v to novo politično skupnost in 

podobno. V doktrini se že dlje pojavljajo tudi pozivi k ureditvi, ki bi vsaj v primeru 

določenih tesnih vezi, kot so poreklo, kraj rojstva in dolgotrajno bivanje, prepoznala 

pozitivno pravico do državljanstva,16 ki so v določeni meri že vplivali na postopke 

naturalizacije. Tudi smiselnosti tovrstnih pozivov lahko sam le pritrdim, še posebno v 

primeru oseb brez državljanstva. Vendar pa tudi sporočilo tovrstnih pozivov ni, da bi 

državljanstvo kot status izgubljalo na pomenu, temveč nasprotno še dodatno pritrjujejo 

praktičnemu pomenu pridobitve tega statusa, od obstoja katerega so odvisne številne 

pravice in obveznosti v vzajemnem razmerju posameznika in države njegovega 

državljanstva. Enako po moji presoji žal velja tudi v obravnavani zadevi: dokler pritožnik 

ne pridobi nemškega državljanstva, ne more uveljavljati varstva pravic in dolžnosti 

sodelovanja z Nemčijo, ki bi mu šla – zgolj in šele – kot nemškemu državljanu. 

Posledično pa je po moji presoji preuranjeno in neustrezno tudi navodilo domačemu 

sodišču, naj v pričakovanju tega morebitnega bodočega, a (zelo) negotovega stanja čaka 

z odločanjem o prošnji za izročitev ter še pridobiva informacije od pristojnih nemških 

organov. 

 

                                            
15 Učinek take sodelovalne dolžnosti in obveščanja o prošnji za izročitev bi bil nemara vsaj v tem, 
da bi se od (prvih) nemških pristojnih organov pričakovalo prednostno odločanje o prošnji za 
pridobitev državljanstva, saj bi šele po (za prosilca uspešnem) koncu tistega postopka lahko 
(drugi) nemški pristojni organi sploh opravili presojo, ali bodo ob obstoju prošnje za izročitev 
zahtevane osebe kot nemškega državljana reagirali z izdajo evropskega naloga za prijetje in 
predajo, oboje pa v okviru s strani slovenskega sodišča vnaprej določenega razumnega roka. 
16 Tako denimo že Carol A. Batchelor, Developments in International Law: The Avoidance of 
Statelessness Through Positive Application of the Right to a Nationality v: Svet Evrope, 1st 
European Conference on Nationality: Trends and Developments in National and International Law 
on Nationality. Strasbourg 1999, str. 49–62, na str. 50. 
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11. Iz opisanih razlogov se sam torej ne morem pridružiti poudarkom iz zadnjega dela 20. 

in celotne 21. točke obrazložitve odločbe, ki rednim sodiščem nalagajo dolžnost 

upoštevanja vložene prošnje za naturalizacijo in sodelovanja s pristojnimi nemškimi 

organi. Ker soglašam s primarnim poudarkom odločbe, da morajo sodišča v takih 

primerih vendarle opraviti tehtanje med javnim interesom za izročitev in posledicami za 

zasebno in družinsko življenje zahtevane osebe in njenih družinskih članov, pa sem kljub 

temu lahko podprl njen izrek. 

 

 

 

 

 

        dr. Matej Accetto 

         Sodnik 

 

 


