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Ne strinjam se z ugotovitvijo, da pobudnik ni izkazal svojega lastnega, osebnega pravnega interesa za 

izpodbijanje zakona o državljanstvu. V primeru, da bi se izkazala za utemeljeno pobudnikova trditev, 

da zakon dvojnim državljanom daje večje pravice kot drugim in nikakršnih dolžnosti, o čemer sam 

sicer dvomim, bi bil pobudnik lahko prizadet v svoji pravici do enakosti pred zakonom, če bi ta 

neenakost presegala razumne in nujne razlike, ki bi bile še dopustne z gledišča načel, ki jih ne glede 

na to, ali so izrecno zapisana v ustavah ali ne, priznava in upošteva moderna ustavnosodna praksa in 

teorija: načela dopustnosti omejitev ustavnih pravic enih s pravicami drugih ali z interesi demokratične 

državne in družbene skupnosti, načela sorazmernosti v teh omejitvah, torej prepovedi prekomernih 

omejitev, ki za zavarovanje druge ogrožene pravice niso nujno potrebne in jo brez potrebe 

prekomerno omejujejo itd. Z odstranitvijo take neenakosti, če bi se ugotovilo, da res obstaja, bi se 

njegov pravni položaj torej spremenil - iz neenakega v enakega (glede na neenakost v zatrjevanem 

pogledu). Ne strinjam se torej z ugotovitvijo, da pobudnik opira svoj pravni interes na domnevni pravni 

položaj drugih in ne na svojega: opira ga ravno na primerjavo svojega pravnega položaja s pravnim 

položajem dvojnih državljanov - z zatrjevanjem, da ga prav razlika v teh dveh pravnih položajih 

prizadeva v njegovi ustavni pravici do enakosti pred zakonom. 

 

Iz navedenega mojega stališča še ne sledi, da so morebitne večje pravice dvojnih državljanov že 

same po sebi nujno v nasprotju z ustavnim načelom enakosti pred zakonom - zlasti če so utemeljene v 

specifičnem pravnem položaju posamezne kategorije dvojnih državljanov, ki bi bili brez dvojnega 

državljanstva morda neutemeljeno prikrajšani v nekaterih svojih pravicah in torej diskriminirani. Tak bi 

bil morda lahko npr. hipotetični primer že dolgo tu živečega in s slovensko državljanko poročenega 

Makedonca, Hrvata, Srba itd., ki se ob poroki ni mogel zavedati, da ga bo kasnejši politični razvoj 

zaradi take poroke pripeljal v dilemo: ali se odreči državljanstvu svoje žene in otrok oziroma ne 

zaprositi zanj (in s tem postaviti pod vprašaj vzajemne možnosti dedovanja nepremičnin) ali se odreči 

svojemu državljanstvu po rojstvu (in s tem možnosti dedovanja nepremičnin po starših in drugih 

sorodnikih - če med državama ne bo prišlo do vzajemnosti na tem področju). Nekdo, ki se poroči s tujo 

državljanko, s tem seveda sprejme tudi tako tveganje in se zoper to najbrž ne more sklicevati na 

načelo enakosti pred zakonom - poroka Makedonca s Slovenko pred razpadom Jugoslavije pa ni bila 

poroka s tujo državljanko, zato dopuščanje dvojnega državljanstva v takih primerih (že po samem 

zakonu ali pa po upravni praksi) morda ni v nasprotju z načelom enakosti pred zakonom, ampak je - 

ravno nasprotno - morda nujno prav zaradi spoštovanja tega načela. 

 

Ali je z izpodbijano zakonsko ureditvijo pobudnikova pravica do enakosti pred zakonom v resnici 

kršena ali ne, bi bilo šele treba ugotoviti - po zgoraj navedenih kriterijih, ki se v takih primerih 

uporabljajo pred ustavnimi sodišči razvitih demokratičnih držav in tudi pred Evropskim sodiščem za 

človekove pravice. Pobudniku morda v postopku ne bi uspelo dokazati, da izpodbijani zakon krši 

njegovo ustavno pravico - ni pa mu mogoče zanikati pravnega interesa, da to poskusi. 
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