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Št. 512-37/99-81
Ljubljana, dne 16. julija 1999.

Urad Republike Slovenije za zdravila
Nada Irgolič, mag. farm., spec. l. r.

Direktorica

USTAVNO SODIŠČE

2823. Odločba o razveljavitvi tretjega odstavka
40. člena zakona o državljanstvu Republike
Slovenije, kolikor se nanaša na razlog
nevarnosti za javni red, določen v 8. točki
10. člena tega zakona

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem na pobudo Ivana Šulca iz Pirana, ki ga zastopa
Ervin Dokič, odvetnik v Piranu, na seji dne 10. junija 1999

o d l o č i l o:

Tretji odstavek 40. člena zakona o državljanstvu Re-
publike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I, 30/91-I, 38/92
in 13/94) se razveljavi, kolikor se nanaša na razlog nevarno-
sti za javni red, določen v 8. točki 10. člena istega zakona.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pobudnik je zaprosil za sprejem v državljanstvo Re-

publike Slovenije po 40. členu zakona o državljanstvu Re-
publike Slovenije (v nadaljevanju: ZDRS). Upravni organ je

njegovo prošnjo zavrnil iz razlogov po tretjem odstavku
40. člena ZDRS, odločbo pa je potrdilo tudi Vrhovno sodiš-
če v upravnem sporu. Pobudnik je na ustavno sodišče vložil
ustavno pritožbo. V njej je med drugim navedel, da je vlogo
za sprejem v državljanstvo Republike Slovenije vložil pred
spremembo 40. člena ZDRS, torej v času, ko zakon v
tretjem odstavku ni določal posebnih pogojev za pridobitev
državljanstva in je za sprejem zadoščalo, da je imel prosilec
na dan plebiscita v Sloveniji prijavljeno stalno prebivališče in
je v njej tudi dejansko živel. Glede na načelo pravne varnosti
in zakonitosti, ki zahteva, da predpisi veljajo za naprej, se po
pobudnikovem mnenju izpodbijani odločbi ne bi smeli opira-
ti na določbo tretjega odstavka 40. člena ZDRS. Ob tem je
pobudnik smiselno predlagal tudi vprašanje skladnosti tret-
jega odstavka 40. člena ZDRS.

2. Državni zbor na pobudo ni odgovoril.
3. Vlada v mnenju z dne 20. 5. 1999 navaja, da med-

narodno pravo določa, da je državljanstvo domena suverene
države, zato je vsaka država samostojna pri opredeljevanju,
koga šteje za svojega državljana, pri čemer je suverena tako
pri določanju načinov kot tudi pogojev pridobivanja njenega
državljanstva. Ker ob osamosvojitvi Republike Slovenije ure-
ditev državljanstva z mednarodno pogodbo, sklenjeno z dr-
žavo predhodnico, ni prišla v poštev, je bilo to področje
urejeno z ZDRS, ki je stopil v veljavo 25. 6. 1991. Vpraša-
nje državljanstva državljanov drugih republik je bilo urejeno z
določbo 40. člena ZDRS (izjemna naturalizacija kot posledi-


