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1. Razloga, zaradi katerih sem glasoval za odločitev, sta dva. Prvi je enostaven in 

neproblematičen. V tej zadevi gre namreč samo za (logično) nadaljevanje zgodbe iz 

odločbe št. U-I-425/06 z dne 2. 7. 2009 (Uradni list RS, št. 95/09, in OdlUS XVIII, 29), 

ki pomeni zgolj preslikavo zapovedi enakosti dednopravnega režima med zakonci in 

partnerji registrirane istospolne partnerske skupnosti (prepoved diskriminacije iz 

prvega odstavka 14. člena Ustave) na področje zunajzakonskih oziroma 

neregistriranih partnerskih skupnosti. Tako kot sta si glede na namen, ki ga je 

zakonodajalec zasledoval pri ureditvi zakonite dedne pravice zakonskega partnerja, 

podobna položaja zakoncev in partnerjev registrirane istospolne partnerske 

skupnosti, sta si glede na zakonodajalčev namen ureditve zakonite dedne pravice 

zunajzakonskega partnerja podobna položaja zunajzakonskih partnerjev in 

neregistriranih istospolnih partnerjev. Zato je tako kot v zadevi št. U-I-425/06 tudi tu 

razlog razlikovanja na področju dedovanja (ki uživa ustavno varstvo – 33. člen 

Ustave) osebna okoliščina (spolna usmerjenost). In tako kot je glede pravice do 

dedovanja po umrlem partnerju protiustavno različno obravnavanje zakoncev na eni 

strani in partnerjev registrirane istospolne partnerske skupnosti na drugi strani, je 

glede iste pravice protiustavno različno obravnavanje partnerjev zunajzakonske 

skupnosti in partnerjev dalj časa trajajoče neregistrirane istospolne partnerske 

skupnosti. 

 

2. Vendar me spoznanje, da gre tu za neenakost v človekovi pravici na podlagi 

spolne usmerjenosti, samo po sebi še ni prepričalo v obstoj protiustavne pravne 

praznine. Če je namreč protiustavnost (samo) v diskriminaciji, jo je mogoče odpraviti 

na dva načina – z izenačitvijo dednopravnega položaja neregistriranih istospolnih 

partnerjev z dednopravnim položajem zunajzakonskih partnerjev (kar je kot način 

izvršitve provizorično vzpostavilo Ustavno sodišče v 3. točki izreka odločbe), ali pa z 

izenačitvijo dednopravnega položaja zunajzakonskih partnerjev z obstoječim 



 

 

 

dednopravnim položajem neregistriranih istospolnih partnerjev. Če bi bilo Ustavno 

sodišče mnenja, da je vključitev zapustnikovega zunajzakonskega partnerja v krog 

zakonitih dedičev protiustavna, bi bilo diskriminacijo mogoče odpraviti samo na en 

način – z izključitvijo zapustnikovega zunajzakonskega partnerja iz kroga zakonitih 

dedičev (se pravi z razveljavitvijo določbe Zakona o dedovanju (Uradni list SRS, št. 

15/76, 23/78 in Uradni list RS, št. 67/01 – ZD) o zunajzakonskem partnerju kot 

zakonitem dediču). Ta rešitev (ki bi zahtevala razširitev presoje ustavnosti ureditve 

zakonitega dedovanja med zunajzakonskimi partnerji po 30. členu Zakona o 

Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07– uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – 

ZUstS)) se zdi na prvi pogled privlačna. Najprej zato, ker je pri vsaki diskriminacijski 

zadevi predhodno vprašanje, ali je primerljivi pravni položaj sploh skladen z Ustavo. 

Če ni, potem v resnici sploh ne gre za diskriminacijo – ni namreč enakosti v nepravu 

("keine Gleichheit im Unrecht"). In drugič, ker institut zunajzakonske skupnosti 

(primerljivi pravni položaj) vzbuja resne ustavnopravne pomisleke.  

 

3. Ti pomisleki so v izenačitvi zunajzakonske skupnosti z zakonsko zvezo. Prvi 

odstavek 12. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list RS, 

št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZZZDR) namreč določa, da 

ima dalj časa trajajoča življenjska skupnost moškega in ženske, ki nista sklenila 

zakonske zveze, zanju enake pravne posledice po tem zakonu, kot če bi sklenila 

zakonsko zvezo, če ni bilo razlogov, zaradi katerih bi bila zakonska zveza med njima 

neveljavna. Izenačitev se mi zdi ustavno sporna z dveh vidikov. Najprej z vidika 

drugega stavka prvega odstavka 53. člena Ustave, po katerem se zakonska zveza 

sklene pred pristojnim državnim organom (ki stranke seznani z nekaterimi od pravnih 

posledic sklenitve zakonske zveze),1 z zunajzakonsko skupnostjo pa nastanejo enaki 

pravni učinki na povsem neformalen način, ne da bi se (ob fluidnih, odprtih in nejasnih 

ter razlagi podvrženih merilih opredelitve zunajzakonske skupnosti)2 partnerja sploh 

zavedala, da je, in če, kdaj je njuno dejansko razmerje prestopilo magično mejo in se 

spremenilo v novo, pravno razsežno družinskopravno kvaliteto, – kaj šele da bi ju kdo 

vnaprej opozoril na prihajajoče pravne posledice. V primeru spora se to vselej 

ugotavlja za nazaj. Z različnih časovnih perspektiv gledan isti objekt pa se lahko 

enkrat pokaže v takšni, drugič v drugačni zaznavni obliki – ko gre za vprašanje 

obstoja zunajzakonske skupnosti, dejanska oblika in vsebina razmerja določata 

njegovo pravno vsebino (ali praznino). Vse to vnaša v razmerje med partnerjema 

nejasnost in negotovost, – partnerja pravzaprav nikoli natančno ne vesta, pri čem sta 

(tako glede nastanka kot glede prenehanja skupnosti). 

                                            
1
 Načelnik upravne enote ali od njega pooblaščena oseba bodočima zakoncema prebere 

določbo 14. člena in določbe 44. do 50. člena ZZZDR o pravicah in dolžnostih zakoncev (gl. 

drugi odstavek 31. člena ZZZDR). 
2
 ZZZDR v prvem odstavku 12. člena opredeljuje zunajzakonsko zvezo kot "dalj časa trajajočo 

življenjsko skupnost moškega in ženske, ki nista sklenila zakonske zveze", ter pod pogojem 

da "ni bilo razlogov, zaradi katerih bi bila zakonska zveza med njima neveljavna". Vse ostalo 

je prepuščeno razlagi sodne prakse (in pravne teorije). 



 

 

 

 

4. Še bolj sporen se mi zdi poseg v ustavno jamstvo splošne svobode ravnanja (35. 

člen Ustave). Z izenačitvijo zunajzakonske skupnosti z zakonsko zvezo se je 

zakonodajalec vmešal v zasebno, tako rekoč intimno razmerje med dvema odraslima 

osebama ter jima vsilil pravne posledice, ki jih ima zakonska zveza in ki si jih morda 

sploh ne želita (sicer bi sklenila zakonsko zvezo – še več, "s tem, ko sta se odločila 

za izvenzakonsko skupnost, sta izključila uporabo predpisov zakonskega prava").3 S 

tem je posegel v njuno pravico do svobodnega osebnostnega razvoja, zlasti v pravico 

živeti v skladu z izbranim življenjskim stilom, ki uživa varstvo v okviru ustavnega 

jamstva splošne svobode ravnanja. "Za posameznika je namreč pomembno, da 

izbere svoj življenjski slog, da razvije svojo osebnost in da živi tako, kot se sam 

odloči."4 Strinjam se s stališči teorije, da je želel zakonodajalec s pravno ureditvijo 

zunajzakonske skupnosti ustvariti poseben institucionalni okvir skupnosti moškega in 

ženske, ki nista sklenila zakonske zveze, ter da jima je tako vsilil pravo proti njuni volji 

ter omejil njuno svobodo glede odločanja o ureditvi njune skupnosti.5 Prav tako se 

strinjam, da vpliv prava na oblikovanje človeških intimnih razmerij ni izraz napredne 

pravne politike6 ter da je zakonodajalec pare prisilil k sprejemanju medsebojnih 

pravnih zavez na področju družinskega prava, ki jih očitno niso želeli, saj niso sklenili 

zakonske zveze.7 To, da bi zakonsko zvezo lahko sklenili ("…če ni bilo razlogov, 

zaradi katerih bi bila zakonska zveza med njima neveljavna…"), je celo pogoj za (ipso 

iure) nastanek zunajzakonske skupnosti.  

 

5. Tudi sam se sprašujem, ali lahko država razsodnemu državljanu, ki noče skleniti 

zakonske zveze, vsili njene pravne posledice – z izgovorom, da je to dobro za njega 

(le da sam tega ne ve). Čeprav verjamem v dobre namene, izraža tak odnos države 

do posameznikov etatistično držo, ki ni v skladu s konceptom svobodnega in 

odgovornega posameznika, ki samostojno sprejema odločitve o svojem (osebnem in 

zasebnem) življenju in ki je pripravljen za svoje odločitve nositi odgovornost. 

Svoboden posameznik, sposoben racionalnega odločanja, je tudi temelj 

demokratično organiziranega političnega sistema.8 Svoboda in odgovornost, ki je 

samo njena navzven, do drugih učinkujoča stran iste ustavne vrednote (posameznik 

                                            
3
 Gl. K. Zupančič, Izvenzakonska skupnost v primerjalnem pravu, Pravnik, let. 42, št. 3–4 

(1987), str. 149. 
4
 Gl. 10. točko obrazložitve odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-218/07, z dne 26. 3. 2009 

(Uradni list RS, št. 27/09, in OdlUS XVIII, 12)  
5
 Gl. K. Zupančič, Oris družinskega prava, Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana 1993, str. 

86, in Izvenzakonska skupnost v pravu Jugoslavije, Pravnik, let. 42, št. 5–7 (1987), str. 271, 
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6
 Gl. K. Zupančič, Prav tam. 

7
 Gl. V. Žnidaršič, Zakonska zveza (kot pravni fenomen) in njena pravna narava, Zbornik 

znanstvenih razprav, Pravna fakulteta v Ljubljani, LX. letnik, št. 2 (2000), str. 273. 
8
 Gl. 17. točko obrazložitve odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-141/97, z dne 22. 11. 2001 

(Uradni list RS, št. 104/01, in OdlUS X, 193) 



 

 

 

je polno svoboden šele, ko se zaveda iz svoje svobode sevajoče odgovornosti ter 

ko to odgovornost tudi sprejema in živi), sta sestavni del človekovega dostojanstva, 

nezdružljivi z doktrino parens patriae, po kateri nastopa država kot varuh in skrbnik 

tistih, za katere oceni, da so šibki in da ne morejo sami skrbeti za svoje pravice in 

interese. Ko gre za zunajzakonsko skupnost, so to po volji države kar vsi, ki se 

odločijo za življenje v taki skupnosti – čeprav bi morali biti to predvsem (ali samo) v 

njej rojeni otroci kot najšibkejši člani te skupnosti. Prav njih pa slovenska država 

(drugače kot v primerljivih ureditvah)9 ni zavarovala (npr. z domnevo očetovstva in s 

posebnim varstvom otrok po prenehanju zunajzakonske skupnosti) – in samo zaradi 

tega izenačitev na družinskopravnem področju ni popolna. Z drugimi besedami: 

zunajzakonska skupnost je izenačena z zakonsko zvezo na vseh družinskopravnih 

področjih razen na tistem, na katerem bi morala biti.10  

 

6. Zato tudi v tem, da je namen izenačitve zunajzakonske skupnosti z zakonsko 

zvezo zaščititi šibkejšega partnerja (oziroma preprečevati možnosti medsebojnega 

izkoriščanja partnerjev), ne vidim legitimnega razloga za poseg v svobodo ravnanja.11 

Država naj poskrbi za enakopravnost partnerjev, ustvari naj pogoje, v katerih bosta 

spola enakovredna jima bodo zagotovljene enake možnosti ter jima nato pusti 

svobodo, da kot enakopravna in svobodna posameznika sama urejata in usmerjata 

svoji zasebni življenji – ne pa, da se z izgovorom varstva šibkejšega meša v 

zasebnost in v intimno življenje ljudi (ter si s tem pripravi še izgovor za svojo 

neučinkovitost tam, kjer bi morala zagotoviti enake možnosti za vse državljane). 

Razen tega za dosego takega (po mojem mnenju sporno legitimnega) cilja niti ne bi 

bila potrebna (skoraj)12 popolna družinskopravna izenačitev.13 Cilj je dosegljiv tudi z 

blažjim sredstvom – z izenačitvijo na posameznem, izbranem družinskopravnem 

področju (npr. glede preživninske obveznosti po razpadu skupnosti).14 

                                            
9
 Npr. Švedska, Norveška, Finska, Danska, Islandija, Nizozemska, Belgija, Francija. 

10
 Prim. K. Zupančič, Izvenzakonska skupnost v pravu Jugoslavije, nav. delo, str. 273. Avtor 

ugotavlja, da "[z]a izvenzakonskega moža, čigar očetovstvo ni ugotovljeno, […] preživljanje 

otrok iz skupnosti ne more biti pravna dolžnost, ker zakon za izvenzakonsko skupnost ne 

postavlja domneve očetovstva, ampak obstaja zgolj v moralni sferi; zato je ni mogoče iztožiti" 

(prav tam, str. 279). Prim. tudi V. Žnidaršič, nav. delo, str. 273. 
11

 Tak namen izhaja iz zakonodajnega gradiva k predlogu ZZZDR (Poročevalec št. 12/76, ESA 

286, str. 19) in iz stališč teorije. 
12

 "Skoraj" zato, ker ni izenačitve glede varstva otrok.  
13

 K. Zupančič ugotavlja, da »[…] lahko pomeni taka ureditev v posameznih primerih nasilje 

nad voljo partnerjev tudi tam, kjer to nasilje iz omenjenih varovalnih razlogov sploh ni 

potrebno.« Gl. K. Zupančič, Izvenzakonska skupnost v pravu Jugoslavije, nav. delo, str. 272. 
14

 Tak je pristop primerljivih evropskih pravnih ureditev. Gl. izčrpen prikaz v K. Waaldijk (ur.), 

More or less together: Levels of legal consequences of marriage, cohabitation and registered 

partnership for different-sex and same-sex partners – A comparative study of nine European 

countries, dosegljivo na: 

http://www.ined.fr/fichier/t_publication/1034/publi_pdf1_document_de_travail_125.pdf, str. 40–

http://www.ined.fr/fichier/t_publication/1034/publi_pdf1_document_de_travail_125.pdf


 

 

 

7. Kljub resnim pomislekom v ustavno skladnost izenačitve zunajzakonske 

skupnosti z zakonsko zvezo sem glasoval za odločbo. Vključitev zunajzakonskega 

partnerja v krog zakonitih dedičev namreč ni neposredno in pravno izpeljana iz (po 

mojem mnenju ustavno sporne) izenačitvene klavzule prvega odstavka 12. člena 

ZZZDR. To, da je zunajzakonski partner vključen v krog zakonitih dedičev, je 

avtonomna in posamična pravnopolitična odločitev (dednopravnega) zakonodajalca 

in, čeprav tuja primerljivim pravnim ureditvam,15 zato, ker je posamična, ne more biti 

ustavno problematična. Z ustavnega vidika je nepomembno, da se je zakonodajalec 

za to odločil, ker je zunajzakonsko skupnost na družinskopravnem področju izenačil z 

zakonsko zvezo. Bistveno je, da dednopravni položaj zunajzakonskega partnerja ni 

pravna posledica ustavno sporne izenačitve zunajzakonske skupnosti z zakonsko 

zvezo na družinskopravnem področju ter da z vključitvijo zunajzakonskega partnerja v 

krog zakonitih dedičev ni poseženo v katero od človekovih pravic. Ko je tako, sem 

kljub omenjenim pomislekom glasoval za odločbo. 
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  Sodnik 

 

 

 

                                                                                                                              

43 ter 47 in nasl. Gl tudi V. Žnidaršič Skubic, Zunajzakonska skupnost – nekateri (aktualni) 

problemi, Podjetje in delo, let. 33, št. 1 (2007), str. 192 in nasl. 
15

 Tuji pravni redi praviloma ne vsebujejo kogentnih norm, ki bi predpisovale pravne posledice 

zunajzakonske skupnosti na področju dedovanja. Le v posameznih pravnih redih ima 

zunajzakonska skupnost določene pravne posledice tudi na tem področju – vendar ne takšnih, 

ki bi določale zunajzakonskega partnerja za zakonitega dediča (gl. V. Žnidaršič Skubic, prav 

tam). 


