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Otrokove pravice
v luči predloga
Družinskega zakonika1
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Predlagani zakonik otrokovo javnostih v zvezi z otroki, bodisi da jih
korist v zvezi s starševsko skrbjo vodijo državne bodisi zasebne ustanove za socialno varstvo, sodišča, upravopredeljuje kot skrb za otrokove ni organi ali zakonodajna telesa,” otromaterialne, čustvene in kove koristi glavno vodilo. V nadaljepsihosocialne potrebe. vanju konvencija države pogodbenice
Predlaganih sprememb ni zavezuje, da otroku zagotovijo takšno
varstvo in skrb, kakršno je potrebno za
dopustno utemeljevati samo njegovo blaginjo.
z vidika pravic istospolnih
partnerjev, temveč je nujno Veljavna in predlagana
njihovo pravico soočiti z ustavno družinska zakonodaja
pravico otrok do zagotavljanja
Ko beremo veljavni Zakon o zakonnjihove koristi, ki je temeljno ski zvezi in družinskih razmerjih, ki
vodilo za ravnanje in postopanje družino opredeljuje kot življenjsko
z otroki in velja tako za starše skupnost staršev in otrok, ki zaradi koristi otrok uživa posebno varstvo, je jakot tudi za javne organe. sno, da zakonsko besedilo sledi smerVarovanje otrokovih koristi je nicam, ki jih podajajo konvencije o
namreč tudi v javnem interesu. otrokovih pravicah. Predlog Družin-

P

ravice otrok so bile v konvencijah o otrokovih pravicah vedno
utemeljene z otrokovo koristjo,
ki je objektivno priznana vrednota.
Tretji člen Konvencije o otrokovih pravicah, ki jo je sprejela Generalna skupščina Združenih narodov leta 1989, jasno navaja, da morajo biti “pri vseh deOtrok zaradi svoje telesne in duševne nerazvitosti proti odraslim članom skupnosti ni sposoben sam uveljavljati svojih interesov. Zato je pravica istospolnih partnerjev do nediskriminatornega obravnavanja glede
vprašanja o posvojitvi otrok omejena
s pravico otrokove največje koristi.
Zaradi zavarovanja ene pravice se ne
sme prekomerno posegati v drugo
pravico.

“

“

strstva. Tu bežno sklicevanje na tujo literaturo6 ne bi smelo zadoščati, posebno ker večina raziskav potrjuje, da je za
otrokov vsestranski razvoj najbolj primerno okolje družina, ki jo sestavljajo mati, oče in otroci.7
Zdi se torej, da gre pri predlagateljevem ponavljanju o skrbi za otrokovo korist za veliko zavajanje, saj predlog Družinskega zakonika otroku
odreka prav njegovo temeljno pravico do očeta in matere. Prav o tej govori tudi Listina temeljnih pravic EU
(Charter of Fundamental Rights), na
katero se predlagatelj sam sklicuje. Listina namreč pravi: “Vsak otrok ima
pravico do rednih osebnih odnosov in
neposrednih stikov z obema staršema, če to ni v nasprotju z njegovimi
koristmi” (čl. 24, 3).

skega zakonika pojem družine redefinira kot življenjsko skupnost otroka z
enim ali obema staršema ali z drugo
odraslo osebo, če ta trajno skrbi za
otroka in ima po tem zakoniku do
otroka določene dolžnosti in pravice.
Tako se zdi, da skuša predlog zakonskega besedila zaobiti otrokove koristi
na račun nekoga drugega.
Dosedanja zakonska definicija družine je primernejša kot nova, ker ob
upoštevanju največje koristi otroka v
povezavi z roditeljsko pravico sledi naravni umestitvi otroka v družino. Predlog novega zakonskega besedila roditeljsko pravico opredeli kot starševsko
skrb in tej umestitvi ne sledi. Zdaj veljavno zakonsko besedilo je ustreznejše tudi v zvezi z dolžnostjo in s pravico staršev, da v skladu s svojimi zmožnostmi ustvarjajo razmere, v katerih
bo zagotovljen otrokov celostni razvoj.
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dveh oseb različnega spola tudi v razmerju do
otrok. Predlagatelj zakonika meni, da za drugačno
pravno ureditev ni ustavno dopustnega razloga, in
se sklicuje na odločbo Ustavnega sodišča RS, št. UI-425/06-10 z dne 2. 7.
2009 (UL, št. 55/09), v kateri je Ustavno sodišče RS
ugotovilo, da drugačen režim dedovanja med istospolnima partnerjema posega v pravico pobudnikov
do nediskriminatornega
obravnavanja.
Vendar predlagatelj zavaja, ko iz navedene ustavne odločbe izpelje sklep,
“da ima zakonska zveza ali
zunajzakonska skupnost
dveh oseb istega spola enake pravne posledice kot zakonska zveza ali zunajzakonska skupnost dveh
oseb različnega spola tudi
v razmerju do otrok v postopku posvojitve.” Ustavna odločba, ki govori o premoženjskih razmerjih, ne
more biti podlaga za spremembo koncepta družine in urejanje posvojitve.
Ko predlagatelj navaja, da ne vidi
stvarnega razloga, ki ne bi temeljil na
osebnih okoliščinah (v tem primeru v
spolni usmerjenosti), zaradi katerega te
posvojitve ne bi smele biti dovoljene,
povsem spregleda otrokove koristi, ki so
sicer navedene kot vodilo vseh predlaganih sprememb. Težko je sprejeti misel, da je otrokovo življenje v istospolni
partnerski skupnosti za otroka največja korist, kar zahtevata 3. in 18. člen
Konvencije o otrokovih pravicah.3

Za pojem družine že doslej ni bila potrebna življenjska skupnost otroka z
obema staršema. Zadostovalo je, da
otrok živi z enim roditeljem ali s posvojiteljem oziroma z eno odraslo osebo, ki zanj skrbi in ima do otroka po
zakonu pravice in obveznosti.2

Pravica istospolnih
partnerjev pred
otrokovo koristjo
Predlog Družinskega zakonika
otroka sicer formalno postavlja pred
starša, vendar pa dejansko – vsebinsko
– ne zagotavlja vsega tistega, za kar se
predlagatelj v obrazložitvi predlagane
spremembe zavzema.
Predlagana redefinicija družine je
očitno namenjena možnosti, da istospolna partnerja zasnujeta družino s
posvojitvijo, saj ima po predlagani ureditvi zakonska zveza ali zunajzakonska skupnost dveh oseb istega spola
enake pravne posledice kot zakonska
zveza ali zunajzakonska skupnost
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Otrokova korist
mora biti vselej
na prvem mestu
Istospolni partnerji in otroci sta
skupini, ki uživata ustavnopravno
varstvo. Istospolni partnerji uživajo
ustavno varstvo posredno skozi 14.
člen Ustave RS, ki vsakomur zagotavlja enake človekove pravice in temeljne svoboščine. Otroke pa varuje 56.

člen Ustave RS, ki določa, da otroci
uživajo posebno varstvo in skrb ter
se jim zagotavlja posebno varstvo
pred gospodarskim, socialnim, telesnim, duševnim ali drugim izkoriščanjem ter zlorabljanjem. Otrok zaradi svoje telesne in duševne nerazvitosti proti odraslim članom skupnosti
ni sposoben sam uveljavljati svojih
interesov. Zato je pravica istospolnih
partnerjev do nediskriminatornega
obravnavanja glede vprašanja o posvojitvi otrok omejena s pravico otrokove največje koristi. Zaradi zavarovanja ene pravice se ne sme prekomerno posegati v drugo pravico.
Čeprav je otrok iz naravnih razlogov, ki se jih z zakonom ne da preprečiti, velikokrat prikrajšan do pravice,
da ima mater in očeta, pa tega ne moremo enačiti s primerom, ko bi otroku to pravico odvzel zakon. Otrokova
korist je konvencijsko in ustavno varovana. Predlagani zakonik otrokovo korist v zvezi s starševsko skrbjo opredeljuje kot skrb za otrokove materialne,
čustvene in psihosocialne potrebe.
Predlaganih sprememb ni dopustno
utemeljevati samo z vidika pravic istospolnih partnerjev, temveč je nujno njihovo pravico soočiti z ustavno pravico otrok do zagotavljanja njihove koristi, ki je temeljno vodilo za ravnanje
in postopanje z otroki in velja tako za
starše kot tudi za javne organe. Varovanje otrokovih koristi je namreč tudi
v javnem interesu.
Kaj pomeni otroku odvzeti pravico
do matere in očeta in kako je to povezano z njegovimi čustvenimi in psihosocialnimi potrebami ter celovitim
osebnostnim razvojem, ni več samo
vprašanje prava, temveč predvsem
vprašanje stroke s področja pediatrije,
psihologije, sociologije in drugih znanosti. Predlagana rešitev upošteva samo interese istospolnih partnerjev, povsem pa zanemari drugo ranljivo skupino – otroke.
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