
 

 

 

 

 

 

Številka:  Up-70/15-23 

Datum:    3. 6. 2015 

 

 

 

SKLEP 
 

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne pritožbe A. B., C., ki jo zastopa 

Odvetniška pisarna Završek, o. p., d. o. o., Ljubljana, na seji senata 18. maja 2015 in v 

postopku po tretjem odstavku 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 

64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12) 

 

sklenilo:  

 

1. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 533/2014 z dne 21. 

10. 2014 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. N 332/2013 z dne 3. 4. 

2014 se sprejme v obravnavo. 

 

2. Do končne odločitve Ustavnega sodišča se zadrži učinkovanje sklepa Višjega 

sodišča v Kopru št. I Cp 533/2014 z dne 21. 10. 2014 v zvezi s sklepom Okrožnega 

sodišča v Ljubljani št. N 332/2013 z dne 3. 4. 2014. 

 

 

OBRAZLOŽITEV 

 

 

A. 

 

1. V nepravdnem postopku je sodišče prve stopnje odločilo, da se pritožnici (v 

nepravdnem postopku nasprotni udeleženki) odvzame roditeljska pravica za mladoletno 

hčerko Č., rojeno XX. XX. XXXX. Odločitev je oprlo na prvi odstavek 116. člena Zakona o 

zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list SRS, št. 15/76 in nasl. – v nadaljevanju 

ZZZDR). Sodišče prve stopnje je ugotovilo, da pritožnica zaradi duševne bolezni ni 

sposobna za varstvo in vzgojo mladoletne hčere. Po presoji sodišča prve stopnje ni 

verjetno pričakovati, da bi se pritožničino zdravstveno stanje tako izboljšalo, da bi se 

lahko mladoletna Č. vrnila k njej in da bi pritožnica nadaljevala z varstvom in vzgojo 

hčere. Sodišče prve stopnje je sicer ugotovilo, da pritožničina pretekla ravnanja 

(zapustitev otroka ter neresnost in nerednost pri svojem zdravljenju) niso odraz njene 
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prave volje oziroma zavestnega ravnanja, pač pa so bila posledica njene duševne 

motnje.  

 

2. Višje sodišče je zavrnilo pritožbo pritožnice in potrdilo sklep sodišča prve stopnje. 

Pritrdilo je stališču sodišča prve stopnje, da je ključnega pomena ugotovitev, da ni 

izgledov, da bi lahko kdaj v prihodnosti prišlo do rehabilitacije družine, da bi se Č. vanjo 

vrnila oziroma da bi lahko pritožnica prevzela skrb zanjo. Zavrnilo je pritožbeni očitek, da 

je sodišče pritožnici odvzelo roditeljsko pravico zgolj zaradi duševne bolezni. Pritožničina 

pretekla ravnanja, ki so pripeljala do ogroženosti otroka, sicer ne morejo biti opredeljena 

kot njeno krivdno ravnanje, vendar to po presoji Višjega sodišča ni ključnega pomena za 

odločitev in uporabo 116. člena ZZZDR. Ta določba po presoji Višjega sodišča, 

upoštevaje prioritetno merilo največje otrokove koristi, ne izključuje primerov, ko je 

objektivno izkazano, da roditelj ne skrbi in (trajno) ne bo mogel skrbeti za otroka. Pri 

tehtanju koristi otroka je sodišče kot pomembne štelo tudi okoliščine glede izvajanja 

stikov, ki so potekali med sodnim postopkom. Višje sodišče je poudarilo, da ob izvajanju 

stikov pritožnica ni zmogla vzpostaviti ustrezne komunikacije, ki bi omogočala razvoj 

osnovnih vezi med staršem in otrokom, in da so bili stiki vsebinsko prazni, taki stiki pa po 

oceni sodišča niso v korist otroka. Višje sodišče je zavrnilo pritožbeno zatrjevanje, da bi 

bile ob načelu najblažjega posega koristi mladoletne Č. z rejništvom dovolj zavarovane 

ter da je pritožnici kršena pravica do družinskega življenja (8. člen Konvencije o varstvu 

človekovih pravic in temeljnih svoboščin, Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – v 

nadaljevanju EKČP). Po stališču Višjega sodišča načelo najblažjega posega napotuje na 

izbiro ukrepa, ki bo najmanj prizadel starše, a je na mestu le, če bi bile z njim koristi 

otroka dovolj zavarovane. V tem primeru, ko se je izkazalo, da se Č., ki z materjo ne živi 

že od svojega četrtega tedna starosti, ne bo mogla več vrniti k materi in da je izvrševanje 

stikov vsebinsko prazno in deklici ne more prinesti koristi, ni mogoče sprejeti stališča, da 

sedanji ukrep povsem zadostno ščiti koristi mladoletne Č. Višje sodišče je poudarilo, da 

je rejništvo načeloma namenjeno otrokom, ki začasno ne morejo prebivati v družini 

bioloških staršev. Zato je pritrdilo stališču sodišča prve stopnje, da okoliščine 

konkretnega primera narekujejo skrb, da se mladoletni Č. (izhajajoč iz zakonskih 

možnosti) omogočita stabilna in trajna nadomestna varstvo in vzgoja. 

 

3. Pritožnica zatrjuje kršitve pravic iz 14., 22., 23., 53. in 54. člena Ustave ter 6., 8. in 14. 

člena EKČP. Poudari, da je izpodbijana odločitev zanjo sodba presenečenja in pomeni 

kršitev 22. člena Ustave in 6. člena EKČP. Pritožnica je prepričana, da iz 116. člena 

ZZZDR jasno izhaja predpostavka, da mora biti ravnanje roditelja (zloraba, zapustitev, 

zanemarjanje starševskih dolžnosti) zavestno. Iz ugotovitev sodišč prve in druge stopnje 

izhaja, da pritožnica ni ravnala zavestno, kar glede na 116. člen ZZZDR pomeni, da ni 

izpolnila pogojev, ki bi upravičevali tako hud poseg v njene pravice, kot je odvzem 

roditeljske pravice. Teleološka in druge metode razlage 116. člena ZZZDR po mnenju 

pritožnice ne omogočajo širitve zakonskih znakov na način, da bi se omogočil odvzem 

roditeljske pravice tudi osebam z "zazdravljivimi" duševnimi boleznimi. Takšnega posega 

zakonodajalec ni predvidel, saj bi tak poseg pomenil kršitev prepovedi diskriminacije (14. 

člen Ustave in 14. člen EKČP) ter kršitev pravice do družinskega življenja, varovane v 53. 

in 54. členu Ustave ter 8. členu EKČP. Z navedeno razlago je sodišče po mnenju 
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pritožnice kršilo tudi 23. člen Ustave, saj je zakon uporabilo tako, da mu je dalo novo 

vsebino. Stališče sodišča naj bi bilo preširoko in materialnopravno napačno ter naj bi 

pomenilo izjemno nevaren precedens, ki bi v prihodnosti lahko privedel do hudih zlorab 

instituta odvzema roditeljske pravice (npr. že v pritožbi zoper prvostopenjski sklep 

izpostavljen primer roditelja v komi, ki prav tako ne more izvrševati varstva in vzgoje 

otroka). Po mnenju pritožnice je nesprejemljivo tudi sklicevanje sodišča na sklep 

Vrhovnega sodišča št. II Ips 161/2013 z dne 11. 7. 2013, v katerem je šlo za povsem 

drugačno dejansko stanje, zato se sodišči pri odločanju v tej zadevi ne bi smeli opreti na 

stališča v navedenem sklepu. Pritožnica pojasni, da je otroka pustila pri svoji mami in 

odpotovala v D. po soproga in sina z namenom, da se skupaj vrnejo v Republiko 

Slovenijo in skupaj zaživijo kot družina. Očitano neprimerno ravnanje naj bi bilo posledica 

njenega takratnega duševnega stanja (nerealnih pričakovanj in poporodne depresije), to 

ravnanje pa zdaj, ko jemlje predpisano terapijo, globoko obžaluje. Pritožnica poudari, da 

od tedaj dalje otroku ni in tudi ne bi mogla škoditi, saj je hči ves čas nameščena pri 

rejnikih. Ugotovitve Višjega sodišča, da so bili stiki med njo in hčerko (ki so v povprečju 

trajali eno uro) vsebinsko prazni in da je bila pritožnica pri njihovem izvajanju pasivna, so 

po zatrjevanju pritožnice neresnične in zanjo ponižujoče ter pomenijo kršitev 35. člena 

Ustave. Pritožnica poudari, da bi se lahko hči nanjo bolj navezala le v primeru, da bi se 

stiki izvajali pogosteje in tako, da bi bili s hčerko vsaj nekaj časa sami, česar pa ji Center 

za socialno delo ni omogočil. 

 

4. Pritožnica nasprotuje stališču sodišča, da je treba v primeru, ko ni realnih možnosti, da 

bi starši ponovno prevzeli skrb za varstvo in vzgojo otroka, otrok pa je zaradi dolgotrajne 

nadomestne skrbi navezan na rejnike, zagotoviti, da to razmerje postane trajno (s 

posvojitvijo). To stališče je po mnenju pritožnice preširoko in v celoti izničuje njene in 

hčerine pravice. Navedeno stališče naj bi pomenilo, da duševno bolne osebe, katerih 

stanje ni v celoti ozdravljivo, niso upravičene do roditeljske pravice, in sicer zgolj zato, ker 

zaradi svojega stanja ne morejo ustrezno skrbeti za otroka, pri čemer pojem ustrezne 

skrbi niti ni opredeljen (sodišče se npr. ne opredeli do vprašanja, ali je ustrezna skrb, če 

pritožnici pri varstvu pomagajo njeni starši). Pritožnica ponudi primerjavo s položajem, ali 

se lahko roditeljska pravica odvzame tudi osebi, ki se nahaja v komi, pri čemer se glede 

na trenutno vedenje izvedencev iz tega stanja ne bo nikoli zbudila. Zatrjuje, da se Višje 

sodišče do te pritožbene trditve ni opredelilo. Odvzem roditeljske pravice bi bil po mnenju 

pritožnice upravičen le, če bi škodovala svoji mladoletni hčerki ali kakorkoli drugače 

zlorabljala svoje pravice tako, da bi njeni interesi škodili otrokovemu zdravju in razvoju. 

Pritožnica je prepričana, da je z izpodbijano odločitvijo sodišče kršilo njeno pravico do 

družinskega življenja (53. in 54. člen Ustave in 8. člen EKČP). Po njenem mnenju 

izpodbijana sklepa ne vsebujeta razlogov o tem, zakaj je osebi z duševno motnjo 

upravičeno odvzeti  roditeljsko pravico. Poseg države je po mnenju pritožnice upravičen 

le tedaj, ko starši nočejo ali ne morejo odvrniti nevarnosti od otroka, in ne takrat, ko 

nevarnosti za otroka ni. Pritožnica se sklicuje tudi na stališča Evropskega sodišča za 

človekove pravice v sodbi v zadevi Johansen proti Norveški (sodba z dne 7. 8. 1996), da 

je treba razlikovati med ukrepom odvzema otroka ter ukrepom odvzema roditeljske 

pravice. Poudarja, da le obstoj izjemnih okoliščin upravičuje izrek tako skrajnega ukrepa, 

kot je odvzem roditeljske pravice, in da takšne izjemne okoliščine ne morejo biti a priori 
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podane že zgolj zaradi obstoja duševne bolezni matere, temveč mora biti ugotovljena 

kontinuirana škoda za otroka. Pritožnica še poudari, da si želi izvajati stike s hčerko tudi 

po pravnomočnosti sodne odločbe o odvzemu roditeljske pravice, vendar ji Center za 

socialno delo kljub večkratnim ustnim in pisnim prošnjam to pravico odklanja. Predlaga 

razveljavitev izpodbijanega sklepa Višjega sodišča. Hkrati predlaga začasno zadržanje 

izvršitve izpodbijane sodne odločbe do končne odločitve Ustavnega sodišča ter absolutno 

prednostno obravnavo zadeve.  

 

 

B. – I. 

 

5. Ustavno sodišče je ustavno pritožbo sprejelo v obravnavo. Presodilo bo, ali so bile z 

izpodbijanima sodnima odločbama kršene pritožničine človekove pravice oziroma 

temeljne svoboščine (1. točka izreka). 

 

 

B. – II. 

 

6. Če je ustavna pritožba sprejeta v obravnavo, lahko po 58. členu Zakona o Ustavnem 

sodišču (v nadaljevanju ZUstS) senat ali Ustavno sodišče na nejavni seji zadrži izvršitev 

posamičnega akta, ki se z ustavno pritožbo spodbija, če bi z izvršitvijo lahko nastale težko 

popravljive škodljive posledice. Predlog za začasno zadržanje izvršitve izpodbijane sodne 

odločbe pritožnica utemeljuje s trditvijo, da po njenih podatkih obstaja velika verjetnost, 

da bosta rejnika v najkrajšem času posvojila njeno hčer Č. 

 

7. Po drugem odstavku 116. člena ZZZDR se roditeljska pravica lahko roditelju vrne z 

odločbo sodišča, če preneha razlog, zaradi katerega mu je bila ta pravica odvzeta, razen 

če je bi otrok posvojen. Morebitna posvojitev bi torej pomenila popolno in dokončno 

pretrganje vezi med pritožnico in mladoletno hčerko Č. Pritožnica v takem primeru 

navkljub morebitnemu uspehu z ustavno pritožbo ne bi mogla doseči vrnitve roditeljske 

pravice. Teža posledic, ki z nepovratno izgubo roditeljske pravice preti pritožnici, tako 

presega tisto, ki bi nastala z začasno odložitvijo učinkovanja izpodbijane odločitve 

sodišča. Glede na to je Ustavno sodišče do končne odločitve zadržalo učinkovanje 

izpodbijane sodne odločbe (2. točka izreka). To pomeni, da pristojni organ od trenutka 

prejema tega sklepa vse do končne odločitve Ustavnega sodišča ne bo smel sprožiti 

postopka za posvojitev mladoletne Č. 

 

8. Ustavno sodišče je sklenilo, da bo zadevo obravnavalo absolutno prednostno. 

 

 

C. 

 

9. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena in 58. 

člena ZUstS ter prve alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča 

(Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11) v sestavi: predsednik mag. Miroslav Mozetič ter 
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sodnice in sodnika dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, mag. Marta Klampfer, dr. 

Etelka Korpič – Horvat, Jasna Pogačar, dr. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Za sprejem 

ustavne pritožbe so se izrekli sodnici Jadek Pensa in Sovdat ter sodnik Mozetič.   

 

 

 

 

 

 

 

mag. Miroslav Mozetič 

Predsednik 

 

 

 

 

 


