
 

                                                                                                                        

 

 

Številka:  U-I-473/19-19  

   U-I-400/20-11 

Datum:  19. 2. 2021 
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1. Z odločbo, h kateri dajeva to ločeno mnenje, je Ustavno sodišče razveljavilo šesti 

odstavek 109. člena Zakona o mednarodnem zasebnem pravu in postopku (v 

nadaljevanju ZMZPP). V skladu z navedeno določbo se sklep o priznanju tuje sodne 

odločbe o razvezi zakonske zveze ne vroči nasprotni stranki, če je oseba, ki zahteva 

priznanje, slovenski državljan, nasprotni udeleženec pa nima stalnega oziroma 

začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji. Gre za izjemo od splošnega pravila 

postopka priznanja in izvršitve tuje sodne odločbe (iz tretjega odstavka 109. člena 

ZMZPP), po katerem se sklep o priznanju tuje sodne odločbe vroči nasprotni stranki ter 

se jo pouči, da lahko zoper sklep vloži ugovor v petnajstih dneh od vročitve sklepa. 

 

2. Po mnenju večine kolegic in kolegov, ki so glasovali za odločbo, pomeni izpodbijana 

ureditev nesorazmeren poseg v pravico do izjave nasprotnega udeleženca, saj ta, kadar 

gre za to izjemo, v postopku priznanja tuje sodne odločbe ne more sodelovati.  Čeprav 

izpodbijana ureditev bistveno prispeva k pospešitvi delibacijskega postopka, je po mnenju 

večine velika teža posledic izpodbijane določbe očitno nesorazmerna z njenimi koristmi. Z 

opisanim stališčem večine se ne moreva strinjati. 

 

3. Res je sicer, da izpodbijana zakonska ureditev nasprotnemu udeležencu onemogoča 

sodelovanje v postopku priznanja tuje sodne odločbe. Vendar pa je treba pri tem 

upoštevati, da je nasprotni udeleženec sodeloval v postopku razveze zakonske zveze v 

državi, v kateri je bila izdana odločba o razvezi, in je tako seznanjen s pravno posledico 

tega postopka, torej z razvezo zakonske zveze. Glede na to, da mora biti ta odločba pred 

postopkom delibacije pravnomočna, je nasprotni udeleženec imel možnost izkoristiti tudi 
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v tem postopku predvidena pravna sredstva. V postopku razveze pred tujim sodiščem je 

torej imel možnost uveljaviti tako svojo pravico do sodelovanja v postopku kot morebitna 

pravna sredstva. Izpodbijana ureditev mu onemogoča "le" sodelovanje v postopku, v 

katerem slovensko sodišče tujo sodno odločbo o razvezi zakonske zveze prizna. 

 

4. Poleg tega je delibacijski postopek po slovenskem zakonu zasnovan kot sistem 

omejenega preizkusa (contrôle limité),1 v katerem slovensko sodišče preizkuša le, ali so 

za priznanje tuje sodne odločbe izpolnjene določene predpisane pozitivne in negativne 

procesne predpostavke (95. do 103. člen ZMZPP). Med njimi je tudi možnost, da 

določene tuje odločbe ne prizna, če bi bil učinek njenega priznanja v nasprotju z javnim 

redom Republike Slovenije (100. člen ZMZPP).2 V tem postopku torej nasprotni 

udeleženec ne more uveljavljati vsebinskih ugovorov zoper razvezo, tako da z ugovorom 

tudi ne more prispevati k izboljšanju svojega pravnega položaja glede razveze. 

 

5. Pri presoji ustavnosti izpodbijane določbe je potrebno upoštevati tudi njen dejanski 

doseg. Priznanje in izvršitev tujih odločb namreč urejajo različni mednarodni pravni akti, ki 

jih je pri razlagi izpodbijane določbe treba upoštevati. Ustavnoskladna je samo razlaga, ki 

upošteva tudi pravila, ki jih je Republika Slovenija sprejela v svoj pravni red. Če gre za 

priznavanje oziroma izvrševanje sodnih odločb med državami članicami Evropske unije, 

slovensko sodišče postopa na podlagi določb uredb, ki urejajo področje priznavanja in 

izvrševanja sodnih odločb znotraj Evropske unije.3 Če gre za odločbo sodišča države 

podpisnice različnih mednarodnih konvencij na tem področju, pa je treba uporabiti te.4 

Podobno velja za države, s katerimi ima Republika Slovenija podpisane bilateralne 

sporazume.5 

 

                                            
1 M. Ilešič, A. Polajnar-Pavčnik, D. Wedam-Lukić, Mednarodno zasebno pravo, ČZ Uradni list, 

Ljubljana 1992, str. 132. 

2 J. Kramberger Škerl, Temeljna procesna jamstva pri priznanju in izvršitvi tujih sodnih odločb, 

Izbrani vidiki ustavnega, civilnega in gospodarskega prava: Lilber amicorum Lojze Ude, Pravna 

fakulteta, Ljubljana 2016, str. 203–229. 

3 V primeru razvezne sodbe poteka postopek na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 2201/2003 z dne 

27. 11. 2003 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v zakonskih sporih in sporih 

v zvezi s starševsko odgovornostjo ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1347/2000 (UL L 338, 23. 12. 

2003 – Uredba Bruselj IIa). 

4 Glej recimo Haaško Konvencija o vročanju sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih in trgovinskih 

zadevah z dne 15. 11. 1965 (Uradni list RS, št. 67/2000, MP, št. 19/2000 – MKVLCG), Konvencijo 

o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah. 

5 Recimo Pogodba med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino o pravni pomoči v civilnih in 

kazenskih zadevah (Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in Bosno in 

Hercegovino o pravni pomoči v civilnih in kazenskih zadevah, Uradni list RS, št. 63/10, MP, št. 

12/10 – BBHPP), ki velja od 19. 9. 2010 in ki omogoča pošiljanje zaprosila za vročanje prek 

Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije. 
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6. Izpodbijana določba se tako uporablja samo glede sodnih odločb držav, ki niso niti 

članice Evropske unije niti podpisnice katere od relevantnih konvencij, oziroma držav, s 

katerimi Republika Slovenija nima podpisane bilateralne pogodbe. Vročanja v take 

države so lahko neuspešna ali pa trajajo nerazumno dolgo, česar ne more rešiti niti 

postavitev začasnega zastopnika. Kot navaja Vlada, v takih primerih diplomatske poti 

vročanja ne obstajajo ali pa so povsem neučinkovite. Vročanje v nekatere afriške in 

azijske države, s katerimi Republika Slovenija nima diplomatskih stikov, lahko traja tudi 

po več let. Vlada navaja, da naj po podatkih Ministrstva za zunanje zadeve ne bi obstajale 

diplomatske poti posredovanja zaprosil sodišč za mednarodno pravno pomoč v države 

Zimbabve, Burundi, Kongo, Nigerija in Mavricij. Po podatkih Ministrstva za zunanje 

zadeve naj bi bila možnost vročitve sodih pisanj slovenskih sodišč naslovnikom v Afriki 

tudi sicer minimalna.6 Navaja, da naj bi, recimo, slovensko Ministrstvo za pravosodje že v 

letu 2017 posredovalo zaprosilo slovenskega sodišča za vročitev sodnih pisanj (v 

razvezni zadevi) naslovniku v Tuniziji, vendar naj odgovora na zaprosilo kljub številnim 

urgencam vse do podaje mnenja Vlade Ustavnemu sodišču ni prejelo (5. 11. 2020). 

 

7. Pri tem je treba upoštevati, da slovenski državljan, predlagatelj v postopku priznanja 

tuje sodne odločbe, ves ta čas ne more skleniti nove zakonske zveze, prav tako pa ne 

more urediti številnih drugih razmerij, ki so posledica razveze zakonske zveze, na primer 

glede razmerja do skupnih otrok, morebitne spremembe priimka, sprememb glede prijave 

prebivališča in podobno. Ob upoštevanju navedenega se zdi, da izpodbijana ureditev z 

onemogočanjem sodelovanja nasprotnega udeleženca v postopku priznanja razvezne 

sodbe pred slovenskim sodiščem zelo blago posega v njegove pravice iz 22. člena 

Ustave. Po drugi strani pa bi ureditev, ki se večini kolegic in kolegov zdi bolj skladna z 

Ustavo, torej da bi moral imeti nasprotni udeleženec pravico do vročitve odločbe o 

priznanju in pravico do ugovora zoper njo, po najinem mnenju v bistveno večji meri 

posegla v pravice predlagatelja postopka: tako v uresničitev njegovih pravic do sodnega 

varstva (23. člen Ustave), ureditve njegovega osebnega statusa (35. člen Ustave) kot 

pravice iz 53. člena Ustave. 

 

8. Pri tem ni nepomembno, da je, kot opozarja Vlada, izpodbijana ureditev upoštevala 

trend v razvoju družinskega prava, po katerem naj se olajša razveza zakonskih zvez 

(favor divortii), kar se na področju priznavanja tujih sodnih odločb odraža v olajšanju 

možnosti priznanja sodb o razvezi zakonske zveze. Temu trendu slovensko pravo sledi 

že desetletja, kar izhaja tako iz prej veljavnega Zakona o zakonski zvezi in družinskih 

razmerij kot tudi iz veljavnega Družinskega zakonika. Oba navedena predpisa kot edini 

razlog za razvezo zakonske zveze navajata njeno nevzdržnost, pri čemer je ta razlog 

podan tudi v primeru, če je zakonska zveza nevzdržna le za enega zakonca. 

 

9. Glede na navedeno se ne moreva strinjati z mnenjem večine, da pravica do izjavljanja 

nasprotnega udeleženca pretehta nad interesom učinkovitega postopka priznanja tuje 

sodne odločbe in varstvom pravic predlagatelja tega postopka. Posledično se tudi ne 

                                            
6 Eden od sprožilnih primerov se je nanašal na Sudan. 
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moreva strinjati s stališčem večine, po katerem teža posledic ocenjevanega posega v 

človekovo pravico nasprotnega udeleženca ne presega koristi, ki bodo zaradi posega 

nastale. 

 

 

 

 

                 dr. Rok Čeferin 

              Sodnik 

 

 

 

 

dr. Katja Šugman Stubbs  

            Sodnica 


