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1. Hitri pregled
Kako zakonska zveza preneha?
Zakonska zveza preneha v naslednjih primerih:
- smrt enega izmed zakoncev;
- razglasitev enega zakonca za mrtvega;
- razveza zakonske zveze;
- razveljavitev zakonske zveze.

Kako se razveza zakonske zveze lahko doseže?
Razveza zakonske zveze je lahko sporazumna ali na podlagi tožbe.

Sporazumna razveza zakonske zveze
Sporazumna razveza se začne na predlog zakoncev (moža in žene), ki ga vložita pri krajevno
pristojnem okrožnem sodišču. V predlogu ni potrebno navesti, kaj je razlog za razvezo.

e-obrazec:
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (kliknite tu)

POZOR!
Preden se predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze lahko vloži,
se morata zakonca sporazumeti o vseh bistvenih vprašanjih, ki se pri
razvezi zakonske zveze lahko pojavijo.

Ta vprašanja so:
1) Vprašanja, ki se nanašajo na MEDSEBOJNA razmerja:
- delitev skupnega premoženja;
- kdo od zakoncev ostane ali postane najemnik stanovanja (če imata skupno stanovanje);
- o preživljanju zakonca, ki nima sredstev za življenje in brez svoje krivde ni zaposlen.

POMEMBNO:
Ti trije sporazumi morajo biti sklenjeni v obliki izvršljivega notarskega
zapisa, da se preprečijo bodoči spori.

V kolikor zakonca nimata skupnih otrok, za katere je potrebno urediti preživljanje po razvezi
in se sporazumno dogovorita o ureditvi ostalih medsebojnih razmerij, se lahko sporazumno
razvežeta pri notarju.
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Vprašanja, ki se nanašajo na razmerje OTROCI - STARŠI:
vzgoji in varstvu skupnih otrok;
prečivljanju skupnih otrok;
njihovih stikih s staršema.

e-obrazec:
Sporazum o varstvu, vzgoji in prečivljanju skupnih otrok ob sporazumni
razvezi zakonske zveze (kliknite tu)

POZOR!
Ti sporazumi morajo biti v pisni obliki, ni pa potrebno, da so v obliki
izvršljivega notarskega zapisa.

O ustreznosti in pravčinosti teh sporazumov (otroci - starši) je sodišče dolžno odločati
po svojem preudarku in ugotavljati, kaj je najkoristneje za otroke. Pri tem lahko upošteva
mnenje otroka, v kolikor je otrok razsoden (sposoben razumeti pomen in posledice svojih
odločitev).

Vloga centra za socialno delo
Preden zakonca pričneta z razvezo zakonske zveze, se udeležita predhodnega svetovanja pri centru
za socialno delo, razen če:
-

nimata skupnih otrok, nad katerimi imata starševsko skrb;
je eden od zakoncev nerazsoden;
ima eden od zakoncev neznano prebivališče ali je pogrešan;
en ali oba zakonca živita v tujini.

Namen predhodnega svetovanja je pomagati zakoncema, da ugotovita, ali so njuni odnosi
omajani do te mere, da je postala zakonska zveza za vsaj enega od njiju nevzdržna, ali obstaja
možnost za ohranitev zakonske zveze.
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Odločitev sodišča glede sporazuma zakoncev
Sodiče na podlagi ugotovljenih okoličinah lahko:

1) Izda sodbo in potrdi vse sporazume. Z izdajo take sodbe je zakonska zveza sporazumno
razvezana.
2) Predlaga staršem, da izdelata nov sporazum, če ugotovi, da sporazum ni ustrezen in v
korist otroka.

POZOR!
Če novega sporazuma ni mogoče doseči, se šteje, da sporazumna
razveza ni mogoča.
V tem primeru je mogoče le vložiti tožbo za razvezo zakonske zveze
(več v nadaljevanju).

Kakšna je lahko vsebina sporazumov o vzgoji in varstvu otrok?
Zakonca se lahko sporazumeta, da:
- imata oz. obdržita skupno varstvo in vzgojo otrok tudi po razvezi; kako to izvršujeta v
praksi, se dogovorita sama. Nujno se morata dogovoriti o prebivališču otrok in o tem,
komu od staršev se bodo vročale pošiljke/ pisanja za otroke;
- so vsi otroci v varstvu in vzgoji pri enem od njiju;
- so eni otroci pri enem, drugi pa pri drugem.

e-obrazec:
Sporazum o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok ob
sporazumni razvezi zakonske zveze (kliknite tu)

Če se zakonca ne moreta sporazumeti sama, jima pri tem lahko pomaga center za
socialno delo.
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Kako v primeru, ko se zakonca o bistvenih vprašanjih ne moreta
sporazumeti?
V tem primeru je potrebno na sodišče vložiti tožbo na razvezo zakonske zveze.

e-obrazec:
Tožba za razvezo zakonske zveze (kliknite tu)

V tožbi mora biti obvezno naveden in utemeljen razvezni razlog, ki je po Zakonu o
zakonski zvezi in družinskih razmerjih samo eden, in sicer nevzdržnost zakonske zveze.
Krivda enega ali drugega zakonca za nastalo nevzdržnost za razvezo ni pomembna.
Sodišče tožbo takoj po prejemu pošlje centru za socialno delo, ki tako kot pri sporazumni
razvezi zakonca povabi na svetovalni razgovor. Zakonca morata na razgovor priti osebno,
brez pooblaščencev (odvetnikov).

POZOR!
Če se razgovora ne udeleži tožnik (tisti, ki zahteva razvezo),
se šteje, da je tožba umaknjena.

Svetovalni razgovor ni potreben iz enakih razlogov kot pri sporazumni razvezi zakonske
zveze (kliknite tu).

Kako poteka postopek za razvezo zakonske zveze na podlagi tožbe?
V postopku za razvezo sodišče odloča:
1) o obstoju razveznega razloga – nevzdržnost zakonske zveze. Navadno ugotovi,
da je razlog podan.
2) o vprašanjih preživljanja, vzgoje in varstva ter stikov skupnih otrok. Pred odločitvijo
mora pridobiti mnenje, ki ga da center za socialno delo na podlagi svetovalnega razgovora.
Upoštevati mora tudi mnenje razsodnega otroka, če ga ta poda. To je otrokova pravica,
ne pa dolžnost!

POZOR!
O preživljanju zakonca sodišče ne odloča po uradni dolžnosti, ampak
samo v primeru, ko zakonec to zahteva.
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3) Ko sodišče preuči vse pomembne okoliščine in če ugotovi, da so podani pogoji za
razvezo, izda sodbo, s katero razveže zakonsko zvezo. Med postopkom lahko pride
tudi do sodne poravnave.

Kako sodišče odloča o razmerjih otroci - starši?
Sodišče lahko odloči, da so vsi otroci v varstvu in vzgoji pri enem od staršev ali da so
eni pri enem, drugi pa pri drugem od njiju.
Sodišče lahko po uradni dolžnosti odloči, da se vsi ali nekateri otroci zaupajo v varstvo
in vzgojo tretji osebi. To je lahko dotična oseba, rejništvo ali pravna oseba - zavod.
Pri odmeri preživnine za otroka sodišče upošteva tako otrokovo korist kot tudi zmožnost
zavezanca. Preživnina mora biti primerna za zagotavljanje uspešnega telesnega in duševnega
razvoja otroka.

2. Postavite pravno vprašanje
Imate pravno vprašanje? Postavite ga na portalu MojMaliPravnik.net (kliknite tu).

3. Izkušnje posameznikov
"Pred dvema letoma sem se ločila od moža. Sama sem hotela čim hitrejšo razvezo, zato
sem na sodišče vložila tožbo. Mož je najel odvetnico, jaz pa sem se zaradi pomanjkanja
denarja zastopala sama. Preden sem šla v ločitev, si nisem predstavljala, kako pomembno
je poznati predpise in pravila naše zakonodaje. Ker sem bila glede tega zelo nepoučena, je
mož s pomočjo odvetnice dobil večji del premoženja. Če bi do tega prišlo še enkrat, bi se
predhodno bolj pozanimala o predpisih, predvsem pa bi več napora vložila v to, da bi se
razveza opravila po sporazumni poti. To bi mi verjetno prihranilo tako živce kot tudi denar."
K.B. iz Postojne

"O samemu poteku razveze nisem vedel veliko. Preko spletnih forumov sem izvedel veliko
koristnih informacij o poteku ločitve in načinu delitve premoženja med zakoncema. Ker sva
se o ločitvi sporazumela, sva vlogo izpolnila kar preko spletnega obrazca. Pri tako čustvenih
stvareh res nisem želel imeti opravka še s kakšnim hladnokrvnim odvetnikom."
M.Z. iz Kranja
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"Z možem je zaradi njegovega pitja postalo nevzdržno. Ker se ni nehalo, sem se odločila
za ločitev. On se z njo ni strinjal, zato sem morala na sodišču vložiti tožbo, kjer sem
morala navesti razloge za nevzdržnost v razmerju. Najvežji problem so bili otroci, ki sem
jih zaradi dokazanega vedenja moža dobila jaz, vendar to ni bila srečna zmaga."
J.G. iz Maribora

4. Pet najpogostejših vprašanj
Z možem, od katerega se ločujem, sem do sedaj živela v skupnem stanovanju, ki
sva ga zgradila z lastnimi sredstvi. To stanovanje je v privatni hiši mojega tasta,
ki je tudi uradni lastnik vsega. Kaj lahko storim?
Od tasta lahko zahtevate vrnitev vrednosti svojih vlaganj v nepremičnino ali pa predlagate,
da se sporazumete o obstoju solastnine na nepremičnini, v katero ste vlagali.

S partnerjem misliva kmalu skupaj vlagati v nepremičnino. Težava pa je v tem,
ker on ni pravno razvezan. Ali lahko njegova žena kaj zahteva - je lahko del
nepremičnine njen?
Da, del nepremičnine lahko pripade ženi, saj se vse, kar je v času trajanja zakonske zveze
pridobljeno z delom, šteje za skupno premoženje zakoncev.

Ali imajo otroci zunajzakonskega partnerja kakšno pravico na premoženju, ki ga
ustvari z novo partnerko? Ali bi bilo kaj drugače, če bi bila poročena?
Otroci so vedno upravičeni do dedovanja očetovega premoženja (vsaj nujni delež), ne
glede na to ali je oče sklenil novo zakonsko zvezo ne. Pred dedovanjem je potrebno
ugotoviti, kakšen je njegov delež na skupnem premoženju, ki ga ustvari z novo partnerko ta delež je poleg ostalega njegovega premoženja predmet dedovanja.

Z ženo se ločujeva in imava tri otroke. Kako je s preživnino zanje? Kdaj jo moram
začeti plačevati?
Kot oče ste vedno (ves čas) dolžni skrbeti za preživljanje otrok. Preživnino, ki jo določi
sodišče, je potrebno plačevati od dneva pravnomočnosti sodbe, s katero bo odločeno o
preživnini. A če v vmesnem času za preživljanje otrok ne boste prispevali ničesar, vam bo
sodišče naložilo plačilo tudi za nazaj.
V primeru, da preživnine ne boste plačevali, lahko drugi zakonec na podlagi sklepa sodišča o
plačevanju preživnine vloži tudi predlog za izvršbo.

e-obrazec:
Predlog za izvršbo zaradi preživnine (kliknite tu!)
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Kdaj lahko govorimo o nastanku zunajzakonske skupnosti?
Da lahko govorimo o nastanku zunajzakonske skupnosti, mora obstajati življenjska
skupnost moškega in ženske, ki je v vseh pogledih enaka zakonski zvezi, le da zakonska
zveza med njima ni bila sklenjena formalno (med moškim in žensko, ki sta recimo samo
"cimra" v najetem stanovanju in med njima ni nobene intimne vezi, ni zunajzakonske
skupnosti). Gre za medsebojno čustveno navezanost, ki za zunanjega opazovalca daje
vtis, da gre za moža in ženo. Niti ni nujno, da imata ves čas skupno bivališče - tudi mož in
žena ne živita nujno ves čas skupaj (čeprav je skupno življenje običajno).
Obstoj ali neobstoj zunajzakonske skupnosti se lahko dokazuje z različnimi dejstvi. Zelo
pomembno dejstvo, ki kaže na obstoj zveze, je skupno prebivališče. A to mora biti dejansko,
ne le formalno (le prijavljeno, oseba pa dejansko živi nekje drugje). Seveda ne škoduje, če
je tudi formalno, a sama formalna prijava ne pomeni še nič v smislu nastanka zunajzakonske
skupnosti.

5. Nasveti strokovnjakov
"Pri razvezi zakonske zveze je bistvena korist otrok. Sodišče je dolžno, da v prvi vrsti
upošteva potrebe, želje in interese otroka. Upravičeno je, da prepreči izvršitev
kakršnegakoli ukrepa, ki bi slabo vplival na položaj otroka po razvezi. Pri sporazumni
razvezi je dolžno zavrniti vse dogovore med zakoncema, ki zadevajo njune otroke in bi
bili zanje škodljivi. O delitvi skupnega premoženja med zakoncema in o medsebojnem
preživljanju pa se zakonca lahko prosto dogovarjata in je sodišče na te sporazume vezano."
Eva Šekli Jamnik, odvetnica, Carmen Dobnik in odvetniki

"Koristno je, da se delitev skupnega premoženja med zakoncema v nepravdnem postopku
zahteva šele takrat, ko so jasna vsa bistvena vprašanja glede vsebine skupnega
premoženja in deležev na njem, saj mora sodišče, če pride do spora glede tega, kaj
konkretno spada v skupno premoženje ali kakšni so deleži na skupnem premoženju, ustaviti
delitev premoženja in napotiti stranki na pravdo. V tem primeru se mora odpreti nov
pravdni postopek, kjer se razjasnijo sporna vprašanja glede skupnega premoženja. Šele ko
spornih vprašanj ni več, se delitev skupnega premoženja v nepravdnem postopku nadaljuje.
To pa lahko traja kar precej dolgo."
Benjamin Zagorc, odvetnik

"Edini pogoj, da sodišče razveže zakonsko zvezo, je, da je ta iz kateregakoli razloga postala
nevzdržna. Zadostuje, da nevzdržnost občuti le eden od zakoncev! Pri tem je popolnoma
nepomembno, kdo od njiju je odgovoren za nevzdržnost. "Krivda" enega ali drugega se lahko
upošteva le posredno, npr. pri odločanju o tem, komu bodo skupni mladoletni otroci zaupani
v varstvo in vzgojo ali o preživljanju nepreskrbljenega zakonca, na samo odločanje o razvezi pa
ne vpliva."
Maruša Dobrovoljc, INform, pretok znanja d.o.o.
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6. Dokumenti, ki jih potrebujete v postopku
Pametni e-obrazci so posebej prilagojene spletne "predloge", s pomočjo
katerih hitro in enostavno izdelate željeni pravni dokument.
Program simulira pogovor z odvetnikom. Vi vnesete konkretne podatke,
e-obrazec pa na podlagi teh podatkov izdela in prilagodi Vaš dokument.
Rezultat je dokument, ki je vsebinsko prilagojen Vaši konkretni situaciji in
pripravljen za takojšnjo uporabo.

e-obrazci:
- Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev) (kliknite tu)
- Sporazum o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok ob sporazumni razvezi zakonske
zveze (kliknite tu)
- Tožba za razvezo zakonske zveze (ločitev) (kliknite tu)
- Predlog za izdajo sklepa o preživnini in dodelitvi mladoletnega otroka ob razvezi zunajzakonske
zveze (kliknite tu)
- Predlog za izvršbo - izterjava preživnine (kliknite tu)
- Sporazum med partnerjema o vložkih v stanovanje (kliknite tu)

7. Bodite redno informirani
Bodite redno informirani o pravnih zadevah! Za brezplačno registracijo kliknite tu.
Dvakrat mesečno boste na vaš e-poštni naslov prejemali koristne nasvete, obveščeni
boste o pomembnih zakonodajnih spremembah (v obliki aktualnih novic) in zanimivih
primerih iz prakse.
Nepoznavanje prava škoduje, zato bodite obveščeni o vseh aktualnih zadevah!
Da, želim biti brezplačno informiran (kliknite tu).

8. Pravna praksa
- Ni potrebno, da je zakonska zveza nevzdržna za oba zakonca, da se ta razveže. Dovolj
je, da je nevzdržna za enega izmed zakoncev, in ta zakonec lahko zahteva razvezo
zakonske zveze.
- Za razvezo zakonske zveze ni pomembno, kakšni razlogi so povzročili njeno nevzdržnost.
- Če je zakonska zveza že tako globoko in trajno omajana, da je ni več mogoče rešiti, jo
je treba razvezati, ne glede na odgovornost za nevzdržnost in tudi tedaj, če samo eden
od zakoncev ne more več prenašati zakonske skupnosti, drugi zakonec pa se temu upira
in želi zakonsko zvezo ohraniti.
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- Za ugotavljanje deležev na skupnem premoženju je pomemben čas, v katerem se
je to premoženje pridobivalo. Zato dogajanje po prenehanju zakonske zveze, torej
tudi odplačevanje kreditov, ne vpliva več na višino deležev na skupnem premoženju.
Premoženje je bilo takrat že pridobljeno, dolgove pa morata stranki poravnati v sorazmerju
s svojima deležema.
- S sodbo, s katero sodišče razveže zakonsko zvezo, odloči tudi o preživljanju skupnih
mladoletnih otrok, neglede na to, ali je bila višina preživnine pred tem že določena s
pravnomočno sodbo ali izvršljivim dogovorom. V izreku mora navesti, da se določena
preživnina plačuje namesto prej določene preživnine.
- Bivalne razmere so le ena od okoliščin, ki vplivajo na odločitev o tem, kateremu od
staršev naj se otroka zaupata v varstvo in vzgojo, ne pa odločilna okoliščina.
- Za obstoj zunajzakonske skupnosti ni odločilno golo dejstvo, ali in kdaj kdo prijavi stalno
prebivališče pri drugi osebi, nedvomno pa je pomembno dejansko skupno prebivališče.
Ekonomska skupnost pomeni skupno gospodarjenje s prejemki obeh partnerjev v tem
smislu, da gre za skupno odločanje o investicijah, o uporabi denarja, o prihrankih in podobno.
Na tistem, ki zatrjuje, da je obstajala zunaj zakonska skupnost je dokazno breme, da je
taka skupnost obstajala.
- Za dedovanje na podlagi zakona pridejo v poštev osebe, ki so z zapustnikom v določenem
razmerju. Najpomembnejši razmerji sta sorodstvo in zakonska zveza. Ker je zunajzakonska
skupnost tudi na dednem področju izenačena z zakonsko zvezo, je odločilno prav zadnje
obdobje pred smrtjo enega od zakonskih ali zunajzakonskih partnerjev. Prenehanje
zunajzakonske skupnosti pred smrtjo enega od partnerjev ima enake posledice kot razveza
zakonske zveze. Preživeli zunajzakonski partner ob smrti svojega bivšega partnerja nima dedne
pravice.

9. Ali veste ... ?
- da se v dološenih primerih zakonska zveza lahko razveljavi.
Katere so situacije, ko je sklenjena zakonska zveza neveljavna in je zato mogoča njena
razveljavitev?
Zakonska zveza je neveljavna, če:
- pri sklenitvi zakonske zveze nista prisotna oba zakonca (le iz posebnih razlogov je lahko
en zakonec zastopan po pooblaščencu);
- zakonca ob sklenitvi nimata namena skupnega življenja;
- njena sklenitev ni svobodna (privolitev je bila izsiljena ali dana v zmoti);
- jo sklene mladoletna oseba, razen če center za socialno delo dovoli sklenitev. Najnižja
možna starost za sklenitev je 15 let;
- jo sklene oseba, ki je težje duševno prizadeta ali nerazsodna;
- jo sklene nekdo, ki je že poročen;
- jo skleneta sorodnika.
- da je razveljavitev zakonske zveze potrebno zahtevati pred sodiščem. Za razveljavitev
zakonske zveze veljajo enaka pravila kot pri razvezi;
- da ima zunajzakonska skupnost med moškim in žensko zanju enake pravne posledice, kot
če bi sklenila zakonsko zvezo. To velja, če ni bilo razlogov, zaradi katerih bi bila zakonska
zveza med njima neveljavna;
- da ima zakonec, ki nima sredstev za življenje in brez svoje krivde ni zaposlen, pravico od
drugega zakonca zahtevati preživnino;
- da se preživnina lahko zahteva v postopku za razvezo zakonske zveze, lahko pa tudi s
posebno tožbo, ki jo mora nepreskrbljeni zakonec vložiti v enem letu, odkar je bila zakonska
zveza pravnomono razvezana;
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- da se preživnina določi glede na potrebe upravičenca in zmožnosti zavezanca;
- da pravica do preživnine preneha, če razvezani zakonec, ki jo je prejemal, pridobi
premoženje ali svoje dohodke, s katerimi se lahko preživlja, če sklene novo zakonsko
zvezo ali če živi v zunajzakonski skupnosti;
- da ima otrok poleg pravice do stikov z obema staršema tudi pravico do stikov z drugimi
osebami, s katerimi je družinsko povezan in osebno navezan (stari starši, bratje, sestre,
polbratje, polsestre, nekdanji rejnik, ...). O teh stikih se sporazumejo otrokovi starši,
otrok, če je sposoben razumeti pomen sporazuma, in navedene osebe;
- da starša, kadar ne živita skupaj in nimata oba varstva in vzgoje otroka, odločata o
vprašanjih, ki bistveno vplivajo na otrokov razvoj, sporazumno, v skladu z otrokovo koristjo.
Če se sama o tem ne sporazumeta, jima pri sklenitvi sporazuma pomaga center za socialno
delo. O vprašanjih dnevnega življenja otroka (tekočih vprašanjih) pa odloča tisti od staršev,
ki ima otroka v varstvu in vzgoji;
- da se premoženje zakoncev deli na posebno premoženje in skupno premoženje;
Posebno premoženje zakonca je premoženje, ki ga ima zakonec že ob sklenitvi zakonske
zveze, in premoženje, ki ga pridobi v času trajanja zakonske zveze, vendar ne z delom, pač
pa drugače (npr. darila). To premoženje ostane njegova last in z njim lahko prosto razpolaga.
Skupno premoženje je premoženje, ki ga en ali drugi zakonec pridobi z delom v času trajanja
zakonske zveze inmtudi premoženje, ki izhaja iz njega. To premoženje je skupna lastnina
zakoncev. Deleži na tem premoženju niso določeni. Zakonca z njim upravljata skupno in
sporazumno.

POZOR!
Premoženje, ki ga zakonec ne pridobi z delom v času trajanja zakonske
zveze, se ne šteje za skupno premoženje
(npr. štipendija, odškodnina za nepremoženjsko škodo, ...).

- da lahko zakonca (pred in med zvezo) pogodbeno, v obliki pogodbe o ureditvi
pravnopremoženjskih razmerij, sama določita obseg in delitve njunega skupnega premoženja.
- da pri dragocenejših darilih, ki jih zakonca skupaj dobita od tretjih oseb (npr. poročna darila),
nastane solastnina. To pomeni, da se morajo določiti deleži (če niso določeni, se šteje,
da so deleži enaki) in da zakonec s svojim deležem lahko prosto razpolaga (ga obremeni,
proda, ...), česar v primeru skupnega premoženja ne sme, saj o tem premoženju zakonca
odločata sporazumno in skupno;
- da zakonec za obveznosti, ki jih je imel že pred sklenitvijo zakonske zveze, in za obveznosti,
ki jih prevzame po sklenitvi, odgovarja s svojim posebnim premoženjem in s svojim deležem
na skupnem premoženju. Upnik lahko v primeru, da posebno premoženje zadolženega zakonca
ne zadošča za poplačilo njegove terjatve, zahteva od sodišča, da določi deleže na skupnem
premoženju zakoncev, in se potem poplača iz ugotovljenega deleža zadolženega zakonca;
- da običajnih darila, ki sta jih zakonca dala drug drugemu pred sklenitvijo zakonske zveze ali
med sklenitvijo zakonske zveze, ni treba vračati;
- da se druga darila, zlasti taka, ki so nesorazmerna s premoženjskim stanjem darovalca,
morajo vrniti, in sicer v tistem stanju, v katerem so bila v trenutku, ko je nastal vzroka za
razvezo. Za darila, ki so bila če prodana ali kako drugače odsvojena (npr. darovana naprej),
se vrne vrednost teh daril ali stvar, ki je bila prejeta zanje;
- da ima zakonec pravico dedovati za umrlim zakoncem. Ta pravica mu ne pripada, če zakonska
zveza preneha pred smrtjo zakonca;
- da se skupno premoženje lahko razdeli če v času trajanja zakonske zveze;
Kako se doseže razdelitev premoženja zakoncev?
Do razdelitve lahko pride sporazumno ali nesporazumno.
.
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Sporazumna delitev skupnega premoženja v času trajanja zakonske zveze mora biti napisana
v obliki notarskega zapisa
Nesporazumna delitev skupnega premoženja pa se izvede pred sodiščem, če to zahteva
eden od zakoncev;
- da se pri delitvi skupnega premoženja šteje, da sta deleža zakoncev enaka. Vendar pa lahko
vsak od njiju dokazuje, da je k skupnem premoženju prispeval več od drugega in da mu zato
pripada večji delež od polovice;
- da sodišče pri delitvi skupnega premoženja upošteva tudi potrebe zakoncev. Zakoncu se
dodelijo predmeti, ki so namenjeni za njegovo obrt, poklic, in predmeti namenjeni izključno
njegovi osebni rabi;
- da zakonca med seboj lahko sklepata vse pravne posle, ki jih lahko sklepata z drugimi osebami,
vendar pa morajo biti ti pravni posli sklenjeni v obliki notarskega zapisa;

- da lahko zakonca način delitve skupnega premoženja opredelita v pogodbi o ureditvi
pravnopremoženjskih razmerji. V tem primeru zanju ne velja zakonski ampak pogodbeni režim.

10. Koristne povezave
Spletna izdelana pravnih dokumentov - Informiran.si
MojMaliPravnik.net
Brezplačni pravni e-Priročniki
Pravni članki in nasveti

11. Slovar
Zakonska zveza; z zakonom urejena življenjska skupnost moža in žene. S stališča države in družbe
je njen pomen v zasnovanju družine.
Zunajzakonska skupnost; dalj časa trajajoča življenjska skupnost možkega in ženske, ki nista sklenila
zakonske zveze in ima zanju po Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih enake pravne posledice,
kot če bi sklenila zakonsko zvezo.
Roditeljska pravica; pravica in obenem tudi dolžnost staržev, da z neposredno skrbjo, vzgojo in
preživljanjem zagotavljajo uspešen telesni in duževni razvoj svojih otrok.
Posebno premoženje zakonca; premoženje, ki ga ima zakonec že ob sklenitvi zakonske zveze, in
premoženje, ki ga pridobi v času trajanja zakonske zveze, vendar ne z delom. To premoženje ostane njegova
last in z njim lahko prosto razpolaga.
Skupno premoženje zakoncev; premoženje, ki ga zakonca pridobita z delom v času trajanja zakonske
zveze. To premoženje je skupna lastnina zakoncev, na kateri deleža nista določena. Zakonca ga upravljata
skupno in sporazumno.
Pogodba o ureditvi pravnopremoženjskih razmerij; pogodba, s katero se zakonca dogovorita o vsebini
njunega premoženjskega režima, ki se razlikuje od zakonitega. V njej lahko sporazumno uredita tudi druga
premoženjska razmerja za čas trajanja zakonske zveze kakor tudi za primer razveze. Pogodba mora biti v obliki
notarskega zapisa.

12. Predpisi s tega podrožja
- Družinski zakonik
- Zakon o pravdnem postopku; posebni postopki; členi 406 - 423
- Zakon o notariatu (ZN)
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Povežite se z nami:

14. Ta priročnik so omogočili:

Pošlji po e-pošti

I

Deli ta e-Priročnik na Twitter-ju

