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1. To mnenje podajam, ker želim opisati dilemo enakega/različnega položaja oseb po 

smrti partnerja, v primerih, v katerih je bil (1) pokojni partner iz neformalne dalj časa 

trajajoče življenjske skupnosti dveh oseb (2) oseba (3) istega ali (4) različnega spola.  

 

2. Ta dilema me je spremljala ves čas odločanja in zaradi nje sem se zavzemala za 

drugačen pristop k presoji, kot je razviden iz večinske odločbe. Menila sem, (1) da je 

neenaka ureditev na področju zakonitega dedovanja po pokojnem partnerju dalj časa 

trajajoče življenjske istospolne skupnosti, (2) posledica (3) protiustavne neenakosti na 

področju ureditve pravnih posledic dalj časa trajajoče življenjske skupnosti (za časa 

življenja partnerjev). Tako je opredelilo problem tudi Okrožno sodišče v Kopru (v 

nadaljevanju predlagatelj), kot sem razumela njegovo zahtevo.1, 2 

                                            
1
 V konkretnem sodnem sporu je predlagatelj soočen s tožbenim zahtevkom, naj ugotovi, da 

ima tožeča stranka (zakonito) dedno pravico, ker je med njo in zapustnico do njene smrti 

obstajala dalj časa trajajoča življenjska istospolna partnerska skupnost.  
2
 Predlagatelj je opozarjal na neskladje Zakona o registraciji istospolne partnerske skupnosti 

(Uradni list RS, št. 65/05 – v nadaljevanju ZRIPS) z Ustavo. S tem v zvezi je opozarjal na 

opustitev zakonodajalca, da v ZRIPS izenači v pogledu pravnih posledic neformalno dalj časa 

trajajočo istospolno življenjsko skupnost z registrirano istospolno partnersko skupnostjo. Menil 

je, da obstajajo, izhajajoč pri tem iz 12. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih 

(Uradni list RS, št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZZZDR) in drugega 

odstavka 10. člena Zakona o dedovanju (Uradni list SRS, št. 15/76, 23/78, in Uradni list RS, 

št. 67/01 – v nadaljevanju ZD), v pravnem redu pomembne razlike med ureditvijo položaja 

raznospolnih partnerjev, ki živita v neformalni dalj časa trajajoči življenjski skupnosti (v 

nadaljevanju zunajzakonska skupnost), v primerjavi s položajem istospolnih partnerjev v 

primerljivi situaciji. Po stališču predlagatelja opisana različna obravnava nasprotuje prvemu 



 

 

 

 

Ustavno pravno relevantni okvir značilnosti, ki opredeljujejo primerjana 

položaja 

 

3. Naj namesto uvoda izpostavim vprašanje: ali za presojo o protiustavni neenaki 

obravnavi na področju zakonitega dedovanja zadostuje, da se primerjava med 

položajem preživelega partnerja zunajzakonske skupnosti in položajem preživelega 

partnerja neformalne istospolne dalj časa trajajoče skupnosti na področju ureditve 

zakonite dedne pravice zreducira na de facto primerljivost položajev, ki ga opredeljuje 

ena značilnost primerjanih skupnosti, in sicer, da je tako zunajzakonska skupnost kot 

istospolna skupnost (za časa skupnega življenja) temeljila na vzajemni pomoči in 

podpori partnerjev.3 To pa zato, ker je zunajzakonska skupnost dejanska, neformalna 

skupnost, ki nastane na neformalen način.4 S tem v zvezi naj pojasnim, da razločujem 

med "nastankom" skupnosti na neformalen način5 in pravnim pojmom "dalj časa 

trajajoče življenjske skupnosti," ki, skladno opredelitvi v 12. členu ZZZDR, opredeljuje 

zunajzakonsko skupnost kot stanje – to je stanje pravno urejenega razmerja med 

moškim in žensko.6 

 

4. Dilema različnega/enakega položaja oseb, ki se primerjata, je v ospredju 

vsakokrat, ko se presoja, ali je sporna ureditev v skladu z ustavno zahtevo po 

enakosti pred zakonom. Težava je namreč v tem, da sta primerjana položaja oseb 

vselej glede določenih značilnosti "enaka" glede drugih pa "neenaka." Vnaprej dane 

enote za izmero okvira za presojo o ustavnopravno relevantni analognosti primerjanih 

položajev, ki je pravzaprav šele uvod v presojo, ali za sporno razlikovanje obstoji 

utemeljen razlog, pa ni. Jedro problema te primerjave je tako v opredelitvi okvira 

pravno pomembnih značilnosti primerjanih položajev. Če naj ima  test primerjave 

vsebino, morajo biti, kot razumem, izbrani kriteriji ustrezno povezani s predmetom 

                                                                                                                              

odstavku 14. člena Ustave. Zato je predlagal, naj Ustavno sodišče odloči tudi, ali so določbe 

ZRIPS v nasprotju z Ustavo. 
3
 Primerjaj s 17. točko obrazložitve večinske odločbe. 

4
 Prav tam. 

5
 Z "nastankom na neformalen način" razumem, da objektivne zunanje znake njunega 

skupnega življenja, kar predpostavlja soglasje volj partnerjev glede tega, spremlja tudi 

nedvoumno dojemanje okolice, da gre za skupnost, ki ima enako vsebino, kot formalno 

sklenjena zakonska zveza. Primerjaj K. Zupančič, Oris družinskega prava, Uradni list 

republike Slovenije, Ljubljana 1993, str. 88. 
6
 K. Zupančič temu pravnemu okvirju zaradi popolnega približevanja te oblike skupnosti 

zakonski zvezi, kolikor gre za razmerje med partnerjema, utemeljeno pripisuje učinek 

ustvaritve novega institucionalnega okvira skupnosti moškega in ženske. K. Zupančič, Oris 

družinskega prava, nav. delo, str. 86. 



 

 

 

ureditve.7 Tudi pri testu primerjave se po mojem mnenju tako ni mogoče izogniti 

namenu, razlogu, ki utemeljuje izpodbijano zakonsko določbo in z njo uveljavljeno 

razlikovanje.8 Slednje je predmet ustavnosodne presoje. Presoja o ustavnopravno 

relevantni analognosti primerjanih položajev se zato pravzaprav zlije s presojo, ali je 

imel zakonodajalec utemeljen razlog za sporno razlikovanje.9 Odgovor na to 

vprašanje je odvisen od presoje, ali je ta razlog stvaren in razumen; tak pa bo, kot 

Ustavno sodišče dosledno ponavlja, če izhaja iz narave stvari. "Narava stvari" je, kot 

razumem, merilo presoje izpodbijanega razlikovanja. 

 

5. Pri opredelitvi kriterijev, ki bodo dali odgovor na vprašanje, katere značilnosti 

primerjanih položajev so pravno pomembne, je treba tako upoštevati razlog 

zakonodajalca za ureditev zakonite dedne pravice preživelega partnerja 

zunajzakonske skupnosti v ZD. Ta pa je bil urediti zakonito dedno pravico preživelega 

partnerja iz družinsko-pravnega razmerja.10 Zato po mojem mnenju ne more biti 

odločilno, da to razmerje (dalj časa trajajoča skupnost moškega in ženske) nastane 

neformalno, to je takrat, ko razmerje postane notorno. Notornost skupnosti je namreč 

(le) v zakonu opredeljen pogoj za nastanek pravno urejene skupnosti, kar pomeni, da 

zaradi te okoliščine po sili zakona samega nastane pravno urejeno razmerje med 

moškim in žensko. Med značilnosti, ki so pomembne za primerjavo primerjanih 

položajev, bi bilo treba tako uvrstiti tudi pravno urejenost zunajzakonske skupnosti na 

družinskopravnem področju.11 To pa zato, ker je to tista značilnost razmerja, ki to 

razmerje kot tako šele opredeli12 in zato ustreza kriteriju narave stvari. Ob tem 

izhodišču sta primerjana položaja v bistvenem različna. Na eni strani gre za pravno 

urejeno družinsko pravno razmerje, na drugi strani za skupnost dveh oseb. Če je 

tako, tudi razloga za izpodbijano razlikovanje med preživelima partnerjema ene in 

druge partnerske skupnosti na področju zakonite dedne pravice ne morem pripisati 

                                            
7
 Primerjaj s tem v zvezi P. van Dijk, M. Viering v: P. van Dijk, F. van Hoof, A. van Rijn in L. 

Zwaak (ur.), Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, 4. izdaja, 

Intersentia, Antwerpen – Oxford 2006, str. 1036. 
8
 Prav tam. 

9
 Prav tam. 

10
 Primerjaj spodaj, točko 6. tega mnenja. 

11
 Ustavno sodišče je v Odločbi št. U-I-425/06, z dne 2. 7. 2006 (Uradni list RS, št. 55/09, in 

OdlUS XVIII, 29) odločilo, da je 22. člen ZRIPS v neskladju z Ustavo zaradi protiustavnega 

neenakega obravnavanja partnerjev registrirane istospolne skupnosti na področju zakonitega 

dedovanja. Položaja zakoncev in partnerjev registrirane istospolne skupnosti je primerjalo, 

upoštevaje njune dejanske in pravne prvine, ki ju opredeljujejo (primerjaj 12. in 13. točko 

obrazložitve navedene Odločbe). 
12

 Kriterij narave stvari upošteva (med drugim) človeka v "naravnem" redu v smislu 

socioloških, pravno začrtanih primarnih razmerjih, kot so (med drugim) zakonska zveza, 

družina, sorodstvo. Ta red je v tolikšni meri vnaprej opredeljen, kolikor je utemeljen skozi 

splošno sprejetost v pravnem okviru. Primerjaj G. Dürig v: T. Maunz in G. Dürig, Grundgesetz 

– Kommentar, zvezek 1, Verlag C. H. Beck, München 1994, str. 147. 



 

 

 

osebni okoliščini oseb istega spola (to je njuni (isto)spolni usmerjenosti), kar je po 

Ustavi prepovedan razlog za razlikovanje (prvi odstavek 14. člena), temveč ga 

pripisujem različnosti njunega položaja na družinsko-pravnem področju.  

 

6. Zakonodajalec je zakonito dedno pravico v drugem odstavku 10. člena ZD v krog 

zakonitih dedičev enako kot zakonca vključil zunajzakonskega partnerja zato, ker je 

ZZZDR dalj časa trajajočo življenjsko skupnost moškega in ženske pravno uredil kot 

razmerje z enakimi pravnimi učinki med njima kot med zakoncema. Da je bilo prav 

pravno urejeno družinsko razmerje razlog za uzakonitev te zakonite dedne pravice, 

razberem iz zakonodajnega gradiva k ZD.13 S tem je zakonodajalec spoštoval 

temeljno načelo dednega prava, to je načelo dedovanja v družini. Za zakonodajalca 

torej, kot razumem, ni bila pomembna zgolj predpostavljena značilnost medsebojnega 

odnosa moškega in ženske, ki živita v zunajzakonski skupnosti, ki je bila (pravno14 in 

življenjsko) razlog za ustanovitev tovrstne skupnosti. Zakonita dedna pravica 

zapustnikovega pravno priznanega zunajzakonskega partnerja je bila tako utemeljena 

tudi s pravno etično funkcijo zakonite dedne pravice zapustnikovega partnerja (in ne 

le s socialno in ekonomsko funkcijo dednega prava). Pomenila je namreč nadaljnje 

priznanje pomena udeležbe preživelega partnerja v življenju pokojnika, podedovano 

premoženje pa konkretizacijo tega pomena na premoženjskem področju, ki naj po 

partnerjevi smrti še naprej poudari obstoj tesnega osebnega in pravno urejenega 

razmerja med partnerjema.15 Zakonita dedna pravica moškega ali ženske, ki sta 

živela v razmerju, opredeljenem v 12. členu ZZZDR, je v drugem odstavku 10. člena 

                                            
13

 Iz zakonodajnega gradiva k Predlogu ZD (Poročevalec št. 12/76, ESA 220) namreč sledi, da 

"[o]snutek zakona [prim. Poročevalec št. 4/75, ESA 220/73] ni urejal dedovanja moškega in 

ženske, ki živita dalj časa v življenjski skupnosti," da pa je zato, "ker […] predlog ZZZDR v 12. 

členu določa, da ima dalj časa trajajoča življenjska skupnost moškega in ženske, ki nista 

sklenila zakonske zveze, zanju enake pravne posledice, kot da bi sklenila zakonsko zvezo, če 

zakon ne določa drugače, […] v ZD treba urediti tudi dedne pravice takih oseb." Iz tega 

gradiva sledi še, da "predlog ZD sprejema navedeno načelo, izhajajoč z vidika zaščite družine, 

in moškega in žensko, ki dalj časa živita v življenjski skupnosti, izenačuje glede dedovanja z 

zakonci, vendar z omejitvijo, da ni razlogov, iz katerih bi bila zakonska zveza med njima 

neveljavna." 
14

 Določba 13. člena ZZZDR, ki opredeljuje nekatere značilnosti zakonske zveze se glasi: 

"Zakonska zveza temelji na svobodni odločitvi skleniti zakonsko zvezo, na obojestranski 

čustveni navezanosti, vzajemnem spoštovanju, razumevanju, zaupanju in medsebojni 

pomoči." Z ureditvijo zunajzakonske skupnosti v 12. členu ZZZDR in njeno izenačitvijo z 

zakonsko zvezo zakonodajalec predpostavlja enako razmerje med moškim in žensko po 

vsebini. 
15

 O pravnoetični funkciji zakonite dedne pravice zakonca primerjaj D. Leipold, v: G. 

Schlichting (ur.), Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Zvezek 9, Erbrecht, 

5. izdaja, Verlag C. H. Beck, München 2010, str. 178. 



 

 

 

ZD neločljivo navezana na to – pravno urejeno – razmerje16 in ni bila utemeljena 

zgolj z njuno medsebojno čustveno navezanostjo, ki si jo partnerja izražata (med 

drugim) z vzajemno podporo in pomočjo. 

 

7. Razloga za uzakonitev zakonite pravice preživelega partnerja v ZD zato ne morem 

zreducirati na vzajemno pomoč in podporo.17 Če bi to zadostovalo za utemeljitev 

zakonite dedne pravice preživelega partnerja v ZD, potem ne najdem razloga, da 

pravni red na drugi strani zakonito dedno pravico preživelemu partnerju odreka v 

primeru, v katerem bi bili podani razlogi za (pravno) neveljavnost zakonske zveze, a 

bi bili vzajemna pomoč in podpora podani in tudi navzven povsem nedvoumno 

izkazani. Zahtevo, da ne smejo obstajati zadržki, zaradi katerih bi bila zakonska 

zveza med partnerjema neveljavna, ki ji sledi ZD v drugem odstavku 10. člena, je v 

ZZZDR zakonodajalec postavil zato, da bi neformalno, a pravno urejeno skupnost 

moškega in ženske, izenačil z zakonsko zvezo tudi v pogojih za njen obstoj, tj. za 

njeno pravno priznanje.18 Zunajzakonska skupnost je tako pravno priznana skupnost 

v nasprotju s tako skupnostjo, ki je pravo ne priznava, ker niso podani za priznanje v 

zakonu predpisani pogoji.19 Ne zdi se mi logično, da bi pravo odrekalo veljavnost 

določeni obliki življenjske skupnosti zaradi določenih v zakonu predvidenih zadržkov, 

če te oblike življenjske skupnosti sicer ne bi urejalo kot pravnega razmerja med 

partnerjema. Pravno pravilo daje smiselnost pravni izjemi. 

 

Posredno protiustavno neenako obravnavanje 

 

8. Zahtevi po izpolnitvi predpostavke, ki utemeljuje zakonito dedno pravico 

preživelega partnerja zunajzakonske skupnosti v drugem odstavku 10. člena ZD – to 

je obstoj pravno urejenega družinskopravnega razmerja, istospolno usmerjeni pari 

neformalne skupnosti ne morejo zadostiti. Domači pravni red za razliko od 

zunajzakonske skupnosti pravnih učinkov istospolne skupnosti ne ureja (nanjo ne 

navezuje pravnih posledic). Zakonodajalec z opustitvijo enake obravnave pravnih 

posledic raznospolne in istospolne skupnosti dveh oseb tako slednjim posredno 

onemogoča možnost dostopa do zakonite dedne pravice, ki jo navezuje na obstoj 

pravno urejenega razmerja med osebama različnega spola. Zato gre na področju 

zakonitega dedovanja po mojem mnenju za primer posrednega ustavno 

nedopustnega neenakega obravnavanja. Razlog za to vidim v (1) ustavnopravni 

                                            
16

 Primerjaj s tem v zvezi K. Zupančič, V. Žnidaršič Skubic, Dedno pravo, tretja, spremenjena 

in dopolnjena izdaja, Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana 2009, str. 90; "Zunajzakonska 

skupnost  je družinskopravno razmerje" K. Zupančič, Oris družinskega prava, nav. delo, str. 

89. 
17

 Vzajemna pomoč in podpora ni tuja odnosom med ljudmi v številnih in raznolikih življenjskih 

skupnostih, ki se oblikujejo med sorodniki pa tudi med tujci; vendar v temeljnih načelih 

dednega prava ni razlog za opredelitev zakonitega dednega reda. 
18

 K. Zupančič, Oris družinskega prava, nav. delo, str. 89. 
19

 Prav tam, str. 86. 



 

 

 

analognosti primerjanih položajev in (2) odsotnosti utemeljenega razloga za 

razlikovanje.  

 

9. Osebi istega spola, ki živita v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti, ki je 

utemeljena na obojestranski čustveni navezanosti, vzajemnem spoštovanju, 

razumevanju, zaupanju in medsebojni pomoči, sta v bistveno podobnem položaju kot 

moški in ženska, ki živita v razmerju, opredeljenem v 12. členu ZZZDR, zato, ker je 

njuno razmerje utemeljeno z bistveno podobnimi medčloveškimi vrednotami kot 

razmerje oseb različnega spola.  

 

10. Osnovni namen urejanja pravnih posledic zunajzakonske skupnosti je bil po 

mnenju zakonodajalca preprečevanje možnosti izkoriščanja šibkejšega partnerja.20 

Vendar danemu pravnemu okvirju K. Zupančič po mojem mnenju utemeljeno pripisuje 

širši učinek; s popolnim približevanjem te oblike skupnosti zakonski zvezi je bil 

ustvarjen nov institucionalni okvir skupnosti moškega in ženske.21 In ker ta okvir 

nastane po sili zakona samega, lahko v posameznem primeru resnični volji partnerjev 

nasprotuje. Če je tako, omejuje njuno svobodo glede odločitve o pravni ureditvi njune 

življenjske skupnosti.22 Povedano drugače, če pravo na eni strani opredeljuje pogoje 

za sklenitev zakonske zveze (in s tem hkrati za nastop njenih pravnih posledic), 

katere bistveni značilnosti sta svobodno izjavljena volja23 pred pristojnim organom,24 

iz tega po metodi a contrario lahko izpeljem, da pravo nastanek teh posledic (hkrati) 

odreka, če pogoji, predpisani za nastanek določenega pravnega razmerja v zakonu, 

niso bili izpolnjeni. Zato bi, izhajajoč pri tem iz pomena predpisane obličnosti izjave 

volje za sklenitev zakonske zveze, lahko sklenili: če je za nastanek tega razmerja po 

zakonu upoštevna le (svobodna) volja, izjavljena v določeni obliki, razmerje s takšnimi 

pravnimi posledicami ne nastane, če volja ni bila izjavljena na predpisani način. 

ZZZDR v 12. členu to logiko seveda negira. 

 

11. Na tem mestu se zato vsiljuje vprašanje pomena juridičnega omejevanja svobode 

izbire tipa življenjske skupnosti. Vendar, ali so lahko ti pomisleki relevantni v okviru 

ustavnosodne presoje o podobnosti primerjanih položajev in protiustavni neenaki 

obravnavi partnerjev zunajzakonske in istospolne neformalne skupnosti za časa 

življenja? Odgovor na to vprašanje je po mojem mnenju nikalen. Razloga, ki ju želim 

izpostaviti, sta dva. Prvič, ustavna zahteva po enakem obravnavanju ne daje 

                                            
20

 Primerjaj Predlog ZZZDR, Poročevalec št. 12/76, ESA 286, str. 19.  
21

 K. Zupančič, Oris družinskega prava, nav. delo, str. 86. 
22

 Primerjaj prav tam in L. Ude v: M. Cerar in G. Perenič (ur.), Nastajanje Slovenske Ustave, 

Izbor gradiv Komisije za ustavna vprašanja 1990–1991, II. zvezek, Ljubljana 2001, str. 549. 
23

 Prvi odstavek 17. člena ZZZDR se glasi: "Zakonska zveza ni veljavna brez svobodne 

privolitve bodočih zakoncev; svobodne privolitve ni, če je bila privolitev izsiljena ali dana v 

zmoti." 
24

 Primerjaj 16. člen ZZZDR. 



 

 

 

odgovora na vprašanje, kakšna naj bo ta ureditev po vsebini v zakonu.25 In drugič, 

posameznikovo vključenost v družbo zaznamuje z njegove perspektive možnost 

dostopa do različnih kategorij pravic, potrebnih za razvoj osebnosti v privatni in 

družbeni sferi; preseganje argumenta o heteroseksualnosti kot značilnosti, ki je pogoj 

za institucije, ki regulirajo razmerja med odraslimi, zato razširja socialno vključenost 

manjšine.26 Če na to pogledam s tega zornega kota, lahko razumem prizadevanja za 

enako obravnavo oseb, ki jih zaznamuje istospolna usmerjenost, četudi gre to na 

račun svobode izbire tipa življenjske skupnosti.  

 

12. Ker je bistvo ustavne zahteve po enakosti ravno v tem, da morajo biti 

posamezniki kljub njihovi dejanski različnosti v pogledu osebnih lastnosti (med 

drugimi glede spolne usmerjenosti) v določenih razmerjih obravnavani enakopravno, 

in ker razloga za razlikovanje zakonodajalec ni navedel, sama pa ga tudi ne najdem, 

menim, da gre za protiustavno neenako obravnavanje. Glede na navedeno sem 

menila, da je podano ustavno nedopustno neenako obravnavanje na področju 

ureditve pravnih posledic dalj časa trajajoče življenjske skupnosti oseb istega spola 

za časa njunega skupnega življenja in (posledično) na področju zakonite dedne 

pravice. Za prvi dve točki izreka odločbe sem glasovala, ker menim, da je ureditev 

zakonite dedne pravice posledica posredne protiustavne neenake obravnave. 

Ugotovljeni protiustavnosti pritrjujem in dodajam, da menim, je tudi ZRIPS v neskladju 

z Ustavo. 

 

13. Nisem pa mogla ob obrazloženem glasovati za tretjo točko izreka. Ustavno 

sodišče je v tem delu s sklicevanjem na obstoječo zakonsko ureditev zakonite dedne 

pravice pravzaprav na mestu zakonodajalca odpravilo ugotovljeno protiustavnost. Ker 

pa menim, da bi bil moral zakonodajalec, da bi odpravil neenako obravnavo na 

področju zakonite dedne pravice, v zakonu upoštevati ustavno zahtevo po enakem 

obravnavanju na področju urejanja pravnih posledic dalj časa trajajoče skupnosti že 

za časa življenja partnerjev take skupnosti, bi s pritrditvijo tretji točki izreka (logično) 

zanikala svoje stališče o potrebi po enakem obravnavanju istospolnih partnerjev iz 

stabilne življenjske skupnosti s partnerjema zunajzakonske skupnosti za časa 

njunega življenja za ureditev zakonite dedne pravice. 

 

 

 

       dr. Dunja Jadek Pensa 

                 Sodnica 
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 Upoštevaje razširjeno sprejemanje tovrstnega urejanja življenjske skupnosti moškega in 

ženske v družbi, se zdi, da je to šibek argument. 
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 Primerjaj s tem v zvezi A. J. Moreira, We Are Family! Legal Recognition of Same-Sex 

Unions in Brazil, American Journal of Comparative Law, let. 60, št. 4 (2012), str. 1003–1042. 


