
 

                                                                                                                        

Številka:  U-I-134/17-12 

   Up-773/17 

Datum:  17. 1. 2019 

 

 

SKLEP 
 

Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus pobude in ustavne pritožbe A. B. C., Č., ki ga 

zastopa Pečanac in Rakun, odvetniška družba, o. p., d. o. o., Ljubljana, na seji 17. 

januarja 2019 

 

 

sklenilo: 

 

1. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega odstavka 105. člena 

Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list RS, št. 69/04 – uradno 

prečiščeno besedilo) se zavrne. 

 

2. Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. IV Cp 6/2017 z dne 

22. 2. 2017 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 2744/2013-IV z dne 

15. 9. 2016 se ne sprejme. 

 

 

OBRAZLOŽITEV 

 

1. Pobudnik izpodbija v izreku navedeno določbo Zakona o zakonski zvezi in družinskih 

razmerjih (v nadaljevanju ZZZDR), ki odločitev o skupnem varstvu in vzgoji otrok po 

razvezi zakonske zveze oziroma po razpadu zunajzakonske skupnosti veže na soglasje 

obeh staršev o tem vprašanju. Zatrjuje neskladje s 14., 53., 54. in 56. členom Ustave ter z 

8. in 14. členom Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list 

RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – EKČP). Meni, da bi moral zakonodajalec sodišču dati 

možnost, da upoštevaje okoliščine vsakokratnega primera oceni, ali bi bilo lahko skupno 

starševstvo kljub neobstoju soglasja med staršema mladoletnemu otroku v največjo 

korist. Avtomatična izključitev možnosti presoje sodišča o smiselnosti skupnega 

starševstva, če ni soglasja enega od staršev, naj bi prekomerno posegla v pravico 

drugega starša. 

 

2. Pobudnik vlaga tudi ustavno pritožbo zoper odločitev sodišča, s katero je bil 

pravnomočno zavrnjen njegov tožbeni zahtevek, da se mladoletna otroka zaupata v 

skupno varstvo in vzgojo očetu in materi, hkrati pa je sodišče na novo uredilo stike med 
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mladoletnima otrokoma in očetom. Nasprotuje presoji sodišč o neizpolnjenosti pogojev za 

izdajo nove odločbe o varstvu in vzgoji ter stališču, da okoliščine, ki jih je zatrjeval v tožbi, 

niso take narave, da bi terjale poseg v pravnomočno sodno poravnavo. Stališče, da 

zaradi konfliktnega odnosa pravdnih strank v tej zadevi skupno starševstvo ni v največjo 

korist otrok, naj bi nedopustno poseglo v njegovo pravico do spoštovanja družinskega 

življenja. Višje sodišče naj bi spoštovanju pravnomočne sodne odločbe zmotno pripisalo 

bistveni pomen pri presoji obravnavane zadeve, ne da bi se osredotočilo na oceno 

največje koristi mladoletnih otrok. 

 

3. Po drugem odstavku 26. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – 

uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) Ustavno sodišče pobudo 

zavrne, če od odločitve ni pričakovati rešitve pomembnega pravnega vprašanja. Ko gre 

za oceno ustavnosti zakona, sprejme pobudo za začetek takega postopka Ustavno 

sodišče le tedaj, če bo lahko na njeni podlagi odločilo o pomembnem ustavnopravnem 

vprašanju. S sprejetjem Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17 – v nadaljevanju 

DZ) je bila izpodbijana zakonska ureditev spremenjena tako, da lahko sodišče po novi 

ureditvi zaupa otroka v skupno varstvo in vzgojo kljub temu, da se starša o tem nista 

sporazumela. DZ ne izključuje možnosti ponovnega odločanja sodišča o vprašanju 

varstva in vzgoje mladoletnih otrok, če bi pritožnik to zahteval. Navedeno zadošča za 

sklep, da obravnavana pobuda ne odpira pomembnih ustavnopravnih vprašanj. Zato jo je 

Ustavno sodišče zavrnilo (1. točka izreka). 

 

4. Ustavno sodišče ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz 

drugega odstavka 55.b člena ZUstS (2. točka izreka). 

 

5. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi drugega odstavka 26. člena in drugega 

odstavka 55.b člena ZUstS ter prve alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika 

Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17) v sestavi: predsednik 

dr. Rajko Knez ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Dunja Jadek Pensa, 

DDr. Klemen Jaklič, dr. Etelka Korpič – Horvat, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik, 

Marko Šorli in dr. Katja Šugman Stubbs. Prvo točko izreka je sprejelo s sedmimi glasovi 

proti dvema. Proti sta glasovala sodnika Accetto in Jaklič. Drugo točko izreka pa je 

sprejelo s šestimi glasovi proti trem. Proti so glasovali sodnica in sodnika Accetto, Jaklič 

in Šugman Stubbs. Sodnica in sodnik Jaklič in Šugman Stubbs sta dala odklonilni ločeni 

mnenji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr. Rajko Knez 

Predsednik 

 

 


