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Glasovala sem proti odločitvi, s katero je Ustavno sodišče zavrnilo pobudo za začetek 

postopka za oceno ustavnosti tretjega odstavka 105. člena Zakona o zakonski zvezi in 

družinskih razmerij (Uradni list RS, št. 69/04 – v nadaljevanju ZZZDR) in povezano 

ustavno pritožbo. Pobuda je bila zavrnjena, ker novi Družinski zakonik (Uradni list RS, št. 

15/17 – v nadaljevanju DZ) spreminja ureditev vprašanja skupnega varstva in vzgoje 

otrok, kar je bilo predmet pobude, in je zato večina ocenila, da pobuda ne odpira 

pomembnih ustavnopravnih vprašanj. S takšno odločitvijo se ne morem strinjati, ker sem 

prepričana, da je pobudnik odprl pomembno ustavnopravno vprašanje, ki bistveno vpliva 

na njegov pravni položaj v tem trenutku. 

 

Še vedno veljavni tretji odstavek 105. člena ZZZDR določa: "(3) Če se starša tudi ob 

pomoči centra za socialno delo ne sporazumeta o varstvu in vzgoji otrok, odloči sodišče 

na zahtevo enega ali obeh staršev, da so vsi otroci v varstvu in vzgoji pri enem od njiju ali 

da so eni otroci pri enem, drugi pri drugem od njiju. Sodišče lahko po uradni dolžnosti tudi 

odloči, da se vsi ali nekateri otroci zaupajo v varstvo in vzgojo drugi osebi. Preden 

sodišče odloči, mora glede otrokove koristi pridobiti mnenje centra za socialno delo. 

Sodišče upošteva tudi otrokovo mnenje, če ga je otrok izrazil sam ali po osebi, ki ji zaupa 

in jo je sam izbral in če je sposoben razumeti njegov pomen in posledice." Pritožnik je v 

pobudi navajal, da odločitev o skupnem varstvu ne bi smela biti vezana na soglasje obeh 

staršev in da zato takšna zakonska ureditev ni v skladu s 53., 54. in 64. členom Ustave, 

8. členom Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (v nadaljevanju 

EKČP) ter 5. členom Protokola št. 7 k EKČP. 

 

Strinjam se s pobudnikom, da je ZZZDR v svojem 105. členu, ko ne omogoča skupnega 

varstva in vzgoje otrok v primeru nesoglasja staršev, v neskladju s 54. členom Ustave. 

Zakon namreč preprečuje, da bi sodišče v primeru, ko starša ne moreta doseči 

sporazuma glede varstva in vzgoje otrok, kljub temu odločilo, da otroci ostanejo v 



 

2 

skupnem varstvu in vzgoji. Z drugimi besedami: odločitev o skupnem starševstvu je 

vezana na nujen pogoj, da se starša o tem sporazumeta. Zakon torej izhaja iz apriornega 

neizpodbojnega stališča, da skupno starševstvo v primeru, ko starša nista dosegla 

sporazuma glede tega vprašanja, ne more biti v korist otroka. Z avtomatizmom, ki ga 

postavlja takšna ureditev, se ne morem strinjati. Prvič, skupno starševstvo je lahko v 

korist otrok, tudi če se starša glede tega ne moreta sporazumeti.1 Takšna odločitev bi 

seveda vedno morala biti odvisna od okoliščin primera; če sta starša v tako konfliktnih 

odnosih, da se nista zmožna konstruktivno sporazumeti glede vzgoje otrok, potem takšna 

oblika urejanja odnosov, kot je skupno varstvo in vzgoja, ne bo primerna. Gotovo pa so 

primeri, ko je skupno starševstvo mogoče, kljub nestrinjanju obeh staršev glede tega 

vprašanja, in takšna oblika vzgoje in varstva je brez dvoma lahko v večjo korist otroka kot 

rešitev, po kateri so vsi otroci v varstvu in vzgoji pri enem od njiju. Drugič, ob obstoječi 

ureditvi lahko že eden od staršev samo s svojim nestrinjanjem o skupnem starševstvu 

povzroči, da sodišče ne bo moglo sprejeti odločitve o skupnem starševstvu, kljub temu, 

da bi bila morda ta v korist otroka. Ureditev, ki postavlja tako omejujoč pogoj, pa ne more 

biti v resnično najboljšo korist otroka.  

 

Res je, da nov DZ, ki bo začel veljati 15. 4. 2019, omogoča izdajo nove odločbe o varstvu 

in vzgoji,2 vendar to ne vpliva na sedanji pravni položaj pobudnika niti na pravni položaj 

tistih, ki so zdaj v podobni pravni situaciji. Hkrati je sporočilo o neskladnosti z ustavo 

sedanje ureditve pomembno tudi zato, ker DZ ni povsem jasen glede vprašanja, v katerih 

primerih bodo starši, ki jim otroci na podlagi tretjega odstavka 105. člena ZZZDR niso bili 

zaupani v vzgojo in varstvo, lahko zahtevali izdajo nove odločbe. Četrti odstavek 138. 

člena DZ določa, da: "Sodišče izda novo odločbo o varstvu in vzgoji otroka, če to 

zahtevajo spremenjene razmere in koristi otroka." Vendar pa ni jasno, ali sprememba 

zakona pomeni takšne spremenjene razmere. Zdi se, da se besedna zveza 

"spremenjene razmere" nanaša bolj na spremembo dejanskega stanja kot na 

spremembo pravne ureditve. Hkrati pa tudi ni jasno, kakšna bo še vnaprej praksa sodišč 

pri odločanju o vprašanju skupnega starševstva v primerih, ko med starši ni soglasja o 

tem vprašanju. Če naj bi bilo vodilo resnično največja korist otroka, bi moralo sodišče v 

vsakem primeru posebej, tudi v takšnih, ko v tem pogledu med staršema ni soglasja, 

tehtati vse dejavnike, ki vplivajo na otrokovo korist.   

 

Zaradi tega se mi zdi obravnavano vprašanje, v nasprotju z večino, pomembno. Zaradi 

dejstva, da sedanja ureditev, v primeru odsotnosti sporazuma med staršema, sodišču ne 

omogoča odločitve o skupnem starševstvu, torej ocenjujem, da je v neskladju z zahtevo 

54. člena Ustave, ki kot temeljno vodilo odločanja v zvezi z otroki določa načelo največje 

otrokove koristi. Sodišče namreč v sedanji ureditvi ne more odločati v skladu z načelom 

                                            
1 V Nemčiji in Avstriji, recimo, je po razvezi praviloma določeno skupno starševstvo (glej § 1671 

BGB in sodbo ESČP v zadevi Sporer proti Avstriji z dne 3. 2. 2011, na podlagi katere je bil 

razveljavljen § 166 ABGB).   

2 Hkrati pa nova ureditev tudi ne določa skupnega starševstva kot pravilo. Glej B. Novak, Skupno 

starševstvo in vzgoja otroka, ko starši živijo ločeno, Pravosodni bilten, št. 1 (2009), str. 80. 
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največje koristi otroka, saj mu zakon to preprečuje, zaradi predpostavke, da skupno 

starševstvo ne more biti v korist otroka, kadar med staršema v tem pogledu ni soglasja.  

 

 

 

 

       dr. Katja Šugman Stubbs 

         Sodnica 

 

 

 

 


