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1. Glasovala sva proti odločitvi Ustavnega sodišča, ki je v tej zadevi razveljavilo tri sklepe višjega in 

okrožnega sodišča, ki so odločala o začasni odredbi, s katero se odloča o vzgoji, varstvu in 

preživljanju otrok do pravnomočno končanega postopka za razvezo zakonske zveze. 

 

Ustavno sodišče je pri tem pritrdilo ustavnemu pritožniku, da višje sodišče ni argumentirano in 

obrazloženo zavrnilo njegovih ugovorov zoper obstoj predpostavk za prvotno začasno odredbo, s 

kateri sta bili obe mladoletni hčerki do pravnomočnosti odločbe v tem pravdnem postopku zaupani v 

varstvo, vzgojo in oskrbo materi. S tem mu je, po mnenju Ustavnega sodišča, kršilo njegove pravice iz 

22. člena Ustave (enako varstvo pravic). 

 

2. S takšnim stališčem Ustavnega sodišča se ne strinjava. Po najinem mnenju so bila v tem postopku, 

vseskozi je treba upoštevati, da gre šele za odločanje o začasni odredbi in ne za odločanje o glavni 

stvari, spoštovana temeljna načela postopka. 

 

Obe stranki sta imeli možnost predstaviti svoja stališča do spornih vprašanj, izvedeni so bili potrebni 

dokazi, ki sta jih sodišči ocenili, svoje odločitve pa sta ustrezno obrazložili. 

 

Sodišči pri tem nista kršili ustavnih pravic pritožnika, kakor ta skuša prikazati. 

 

Pritožnik se v bistvu ne strinja z ugotovitvijo dejanskega stanja in ne sprejema odločitve sodišča; 

očitno ni pripravljen sprejeti nobene odločitve, razen tiste, za katero sam misli, da je prava. Višje 

sodišče se je pri svoji odločitvi oprlo na poročilo socialne službe in na izvedensko mnenje izvedenke 

psihiatrične stroke, ni pa upoštevalo želje deklic, pri katerem od staršev bi radi živeli. Takšno svojo 

odločitev je v zadostni meri obrazložilo. Ustavno sodišče je že večkrat poudarilo, da ni instanca rednim 

sodiščem in da ne presoja njihove odločitve glede dejanskega stanja. 

 

3. Zastavlja se vprašanje, ali bi bilo sodišče v takšni situaciji res dolžno napraviti še kaj več; tako 

izhaja iz odločitve Ustavnega sodišča, s katero se ne strinjava. Dejstvo je, da bo odločitev sodišča, 

kakršnakoli že bo, vselej prizadela enega od roditeljev, ki se potegujeta za začasno dodelitev otrok ali 

celo oba. Odločitev bo za roditelja boleča, toda če je v interesu otrok, jo sodišče mora sprejeti in 

sprejeti jo mora čimprej. 

 

Ustavno sodišče se je v 7. točki obrazložitve svoje odločbe postavilo na stališče, da začasne odredbe 

v razveznih zadevah ni dopustno izdati zgolj na podlagi verjetnosti, da je zahtevek utemeljen in ne da 

bi sodišče sploh ugotavljalo, ali so podani pogoji zanjo ter ne da bi svojo odločitev ustrezno 

obrazložilo. 

 

Pri tem se je sklicevalo na dvoje svojih predhodnih odločb o začasnih odredbah glede dodelitve otrok 

(Up-232/99 in Up- 359/01). 

 

V teh dveh odločitvah je Ustavno sodišče v resnici nekoliko dvignilo prag pogojev, ki morajo biti 

izpolnjeni za odločanje o začasnih odredbah o dodelitvi otrok v primerjavi z začasnimi odredbami v 

drugih (civilnih) zadevah. Takšno stališče se nama zdi sprejemljivo, toda obravnavana zadeva s tega 

vidika sploh ni sporna in ni primerljiva z obema citiranima zadevama. Sodiščema, ki sta odločali, zlasti 

pa ne višjemu sodišču, v tem primeru ni mogoče očitati, da sta odločili zgolj na temelju verjetnosti 

zahtevka in da nista ugotavljali, ali so izpolnjeni pogoji za izdajo začasne odredbe. 
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4. Toda v obravnavanem primeru se Ustavno sodišče ni ustavilo pri stališčih iz obeh svojih citiranih 

odločb, temveč je napravilo korak naprej in prag presoje, ki ga mora napraviti sodišče v zadevah 

začasne dodelitve otrok, še nadalje in to zelo bistveno dvignilo. Opozorilo je namreč še na dvoje: da je 

za začasne odredbe o vzgoji, varstvu in preživljanju otrok značilno, da, čeprav začasne, ostanejo v 

veljavi dalj časa in da imajo velik neposredni vpliv na končno odločitev. Zaradi tega bi morala sodišča 

v še večji meri preizkusiti, ali so podani pogoji za njihovo izdajo in svojo odločitev ustrezno obrazložiti. 

Čeprav utegne biti vse to res, se s takšnim stališčem ne moreva strinjati. V prvi vrsti zanj ne najdeva 

nobene pravne podlage ne v ZPP ne v ZZZDR. Sodišča bi si morala v takšnih primerih prizadevati, da 

bi odločila čim hitreje, izhajajoč pri tem iz načela o varovanju največje možne koristi otrok. Izvesti bi 

morala le tiste dokaze, ki so nujno potrebni za odločitev, ki je, poudarjava, začasna, in jo ustrezno 

obrazložiti. 

 

5. Ustavno sodišče je s svojo odločitvijo v tej zadevi morda preveč upoštevalo, da imajo sodišča 

zaostanke in da so pri odločanju o začasnih odredbah pogosto prepočasna. V tem pogledu je 

opozorilo Ustavnega sodišča na hitrost postopanja na koncu 8. točke obrazložitve vsekakor na mestu. 

Toda problema zaostankov in predolgih postopkov pred sodišči ni mogoče rešiti tako, da se začasni 

odločitvi daje značaj (de facto) končne odločitve, temveč ravno nasprotno, vrniti bi se morali na 

izhodišče in ob tem poudariti bistvene značilnosti odločanja o začasnih odredbah (hitrost, začasnost, 

omejitve pri ugotavljanju dejanskega stanja in ev. druge relevantne okoliščine). 

 

Odločitev Ustavnega sodišča utegne zaradi tega stališča vnesti še dodatno zmedo v odločanje rednih 

sodišč o začasnih odredbah in postopke v končni posledici celo podaljšati. Če bodo sodišča sprejela 

napotke, zapisane v tej odločbi, potem bo zanje manj tvegano, če odločajo počasi, ugotavljajo vsa 

dejstva in ne le tista, ki so nujno potrebna za odločitev o začasni odredbi, izgovarjajoč se pri tem, da 

tako ali tako anticipirano odločajo o glavni stvari. Toda nevarnosti s tem še ni konec, kajti če bo kdo iz 

odločitve v tej zadevi poskusil napraviti kakšen bolj posplošen sklep, potem utegne to pomeniti 

nadaljnji pritisk k vse bolj pogostemu odločanje o začasnih odredbah tudi v drugih zadevah, namesto 

da bi takšno odločanje ostalo (čimbolj) redka izjema. Problem je realen, saj se z njim ne srečujejo le 

redna sodišča, temveč vse bolj pogosto tudi Ustavno sodišče. 

 

Zato sva v tej zadevi glasovala proti odločbi in se odločila, da svoje pomisleke zoper njo pojasniva v 

odklonilnem ločenem mnenju. 

 

 

dr. Zvonko Fišer 

 

 dr. Mirjam Škrk 

 

 

 
 

 

 

 


