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Pobudnica je s pokojnim zavarovancem skupaj živela dvajset let. 

 

Pokojni g. Anton Butala pa je bil medtem formalnopravno še vedno nerazvezan, to je, bil je še vedno v 

zakonski zvezi vse do približno šest mesecev pred svojo smrtjo. Gre torej za situacijo, v kateri sta 

pobudnica in pokojni dejansko živela v izvenzakonski skupnosti, pri tem pa ni bila razvezana njegova 

poprejšnja zakonska zveza. 

 

Po Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Ur.l. SRS, št. 14/89, člen 12. prvi odstavek) velja, 

da ima dalj časa trajajoča življenjska skupnost moškega in ženske, ki nista sklenila zakonske zveze za 

njiju enake pravne posledice po tem (|) Zakonu, kot če bi sklenila zakonsko zvezo. 

 

Pri tem pa velja, da ta učinek nastane le, če ni bilo razlogov (zadržkov, impedimentov), zaradi katerih 

bi bila med njima tudi sama zakonska zveza neveljavna. Omenjena določba izrecno narekuje, da ima 

taka dalj časa trajajoča življenjska skupnost na drugih se pravi ne samo na rodbinskih področjih 

pravne posledice samo, če področni zakon tako določa. Kot je v večinskem mnenju izrecno 

obrazloženo, področni zakoni zahtevajo na primer tri leta dolgo trajanje skupnosti po zakonu o vojnih 

invalidih in po zakonu o žrtvah vojnega nasilja, dve leti po predpisih o zdravstvenem varstvu in 

zdravstvenem zavarovanju in eno leto za priznanje lastnosti družinskega člana takšni osebi po zakonu 

o socialnem varstvu ter zakonu o dohodnini. 

 

V tem sobesedilu se torej postavlja vprašanje o tem, ali mar razlike teh področnih zakonov ne navajajo 

k domnevi, da gre za neupravičeno različno obravnavanje iste situacije za isto osebo, ko naj bi vendar 

zanjo ne smelo biti različnega obravnavanja. 

 

Slednje vprašanje se še zlasti postavlja v luči učinka formalnopravno sklenjene zakonske zveze. Ta 

učinek nastane eo instante s sklenitvijo. Ko je zakonska zveza enkrat sklenjena, seveda noben zakon 

več ne more predpisovati, da bi za področne učinke bilo potrebno dalj ali manj časa dolgo trajanje 

formalno sklenjene zakonske zveze. 

 

Pri tem ne more biti govor o ustavno sporni diskriminaciji toliko, kolikor gre za različno obravnavanje 

potrebnega časa trajanja izvenzakonske skupnosti za različne potrebe. Če naprimer zakonodajalec 

predpisuje potrebno dobo treh let za priznanje pravnih posledic izvenzakonske skupnosti po Zakonu o 

vojnih invalidih in samo eno leto za priznanje lastnosti družinskega člana po Zakonu o dohodnini --, 

potem tu ne gre za razliko med različnimi kategorijami oseb, ampak gre za razliko med različnimi 

nameni posameznih področnih zakonov -- glede iste osebe. Slednje je seveda popolnoma dopustno, 

ker je v pravu pogosto, da se ista pravna situacija na različnih pravnih področjih obravnava na različne 

načine. Celo v kazenskem pravu poznamo situacije, v katerih se učinek iz rodbinskega prava ne 

prenaša na kazensko področje in obratno. V tem smislu torej o diskriminaciji ne moremo govoriti. 

 

Zanimivo pa je vprašanje, ali mar kljub temu lahko govorimo o neupravičeno različnem obravnavanju 

različnih pravnih situacij za isto osebo glede na to, da pa po drugi strani te razlike v celoti izostanejo, 

če je in takoj ko je formalnopravno sklenjena zakonska zveza. Z drugo besedo, postavlja se vprašanje, 

ali omenjene razlike mar ne kažejo na diskriminatorno obravnavanje izvenzakonske skupnosti, če pa 

formalna sklenitev zakonske zveze pravno preprečuje nastajanje omenjenih spornih razlik na različnih 

pravnih področjih. 
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V tem pogledu je seveda odločilen tekst 53. člena Ustave, ki v prvem odstavku celo predpisuje 

obličnost sklenitve zakonske zveze pred pristojnim državnim organom, v drugem odstavku pa ne 

predpisuje, da je zunajzakonska skupnost z zakonsko skupnostjo izenačena (marveč predpisuje 

samo, da jo ureja zakon). V ustavnopravnem smislu to seveda pomeni, da drugačno obravnavanje 

izvenzakonske skupnosti (za razliko od formalnopravno sklenjene zakonske zveze) ni protiustavno. 

 

V konkretnem primeru, ko je pobudnica de facto s pokojnim Butalo živela dvajset let, je žal situacija 

otežena, vendar v skladu z Zakonom in Ustavo ni mogoče preprečiti sicer nedoslednega razkoraka na 

primer med dednopravnim učinkom in učinkom po ZPIZ. Po Zakonu o dedovanju je pobudnici sodišče 

priznalo pravico do dedovanja po pokojniku. To je storilo sklicujoč se na 2. odstavek 10. člena, ki 

predpisuje, da osebi, ki živita v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti in nista bili sklenili zakonske 

zveze, lahko dedujeta druga po drugi, čeprav le v primeru, če ni razlogov, iz katerih bi bila zakonska 

zveza med njima neveljavna. Ker sta bili prizadeti osebi tu šest mesecev pred smrtjo zapustnika z 

razvezo osvobojeni zakonskega zadržka, ki bi dedovanje preprečeval, je sodišče dedovanje,dovolilo 

najbrž tudi zato, ker je de facto (pa čeprav ob obstoječem zadržku), njuna skupnost trajala devetnajst 

let in pol. 

 

Določba 77. člena ZPIZ pa za potrebe dodelitve družinske pokojnine predpisuje, da pravico pridobi le 

oseba, ki je zadnja tri leta pred smrtjo zavarovanca z njim živela v taki življenjski skupnosti, kot je po 

predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo. 

 

Postavlja se torej vprašanje, ali je ta dodatni pogoj diskriminatorno postavljen, ali ne. 

 

Treba je ponoviti, da tako razlikovanje na področnem zakonu v nobenem primeru ne bi predstavljalo 

diskriminacije. Gre pač za različno obravnavanje sicer istega pravnega subjekta a na različnih 

področjih in v kontekstu različnih zakonskih teleologij. Vse, kar je na ustavnopravni ravni 

diskriminatorno, je praviloma tudi nelogično. Ni pa vse, kar je nelogično in morda celo pravno 

nedosledno, tudi ustavnopravno diskriminatorno. 

 

Zaradi tega sem se pridružil večinskemu mnenju. 

 

 

Dr. Boštjan M. Zupančič 

 
dr. Lojze Ude 

 


