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USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 
 
 
 
 

Predmet: Zahtjev Ustavnog suda Republike Hrvatske, za dostavu obavijesti u vezi s 
pokretanjem postupka izmjena, dopuna ili donošenja novog Obiteljskog 
zakona, s obzirom na prijedloge za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s 
Ustavom Republike Hrvatske Obiteljskog zakona (Narodne novine, broj 
103/15) - dopuna očitovanja 

 
Veza: Pismo Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-I-3941/2015, U-I-

3944/2015, U-I-4006/2015, U-I-4036/2015, U-I-4208/2015, U-I-4222/2015, U-
I-4247/2015, U-I-4250/2015, U-I-4251/2015 i U-I-4812/2015, od 2. veljače 
2016. godine 

 
 

Vlada Republike Hrvatske, u vezi sa zahtjevom Ustavnog suda Republike 
Hrvatske, za dostavu obavijesti u vezi s pokretanjem postupka izmjena, dopuna ili donošenja 
novog Obiteljskog zakona, s obzirom na prijedloge za pokretanje postupka za ocjenu 
suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske Obiteljskog zakona (Narodne novine, broj 
103/15), Ustavnom sudu Republike Hrvatske daje sljedeću 
 
 

DOPUNU OČITOVANJA 
 
 

Vlada Republike Hrvatske je aktom, klase: 022-03/16-39/01, urbroja: 50301-
04/12-16-4, od 17. veljače 2016. godine, dostavila Ustavnom sudu očitovanje u odnosu na 
predmetni zahtjev, u kojem je obavijestila Ustavni sud Republike Hrvatske da će, putem 
nadležnog Ministarstva socijalne politike i mladih, osnovati radnu skupnu stručnjaka na 
području obiteljsko-pravne zaštite, koji će razmotriti sve učinke koje je Obiteljski zakon 
(Narodne novine, broj 103/15) do sada proizveo, nakon čega će se zauzeti stav o pristupanju 
izmjenama, dopunama, odnosno izradi novog Obiteljskog zakona.  
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S tim u vezi, Vlada Republike Hrvatske obavještava Ustavni sud Republike 
Hrvatske da je osnovana Radna skupina za analizu i ocjenu dosadašnjih učinaka i iskustava u 
primjeni Obiteljskog zakona (Narodne novine, broj 103/15) - u daljnjem tekstu: Radna 
skupina, dana 11. travnja 2016. godine završila sa svojim radom i dostavila Ministarstvu 
socijalne politike i mladih svoje stručno mišljenje i prijedlog, od 11. travnja 2016. godine, a 
koje zajedno s iznesenim razlozima Vlada Republike Hrvatske u cijelosti prihvaća kao 
stručno i utemeljeno.  
 

Prihvaćanje stručnog mišljenja Radne skupine temelji se na činjenici da je 
Radna skupina bila sastavljena od velikog broja relevantnih stručnjaka različitih profesija, 
teoretičara i praktičara iz različitih područja primjene Obiteljskog zakona, i to od socijalnih 
radnika, sudaca, odvjetnika, predstavnika udruga i profesionalnih udruženja, nezavisnih 
stručnjaka i predstavnika akademske zajednice s velikim praktičnim i teoretskim 
profesionalnim iskustvom na polju obiteljsko-pravne zaštite.  
 

Ujedno, značajno je napomenuti da je, prije donošenja prijedloga i mišljenja 
Radne skupine, provedena stručna rasprava, u kojoj je sudjelovao veliki broj stručnjaka 
teoretičara i praktičara iz cijele Republike Hrvatske, i to 79 centara za socijalnu skrb, znatan 
broj sudaca i odvjetnika, udruga koje pružaju pomoć u slučajevima obiteljsko-pravne naravi, 
profesionalnih udruženja, nezavisnih stručnjaka, kao i predstavnika akademske zajednice, a 
čije prijedloge i preporuke je Radna skupina također uzela u obzir prilikom izrade svojeg 
prijedloga i mišljenja.  
 

Naime, prema stajalištu Radne skupine radi se o propisu koji je nečitak, 
nedorađen, konfuzan, nelogičan, a u nekim situacijama (institutima) nedorečen, nepregledan, 
normativno preopsežan, u kojem postoje pravne praznine i kontradiktornosti, u kojem bi 
mnoge cjeline trebalo mijenjati, a mnogi instituti iz Zakona teško su razumljivi te izazivaju i 
uzrokovat će probleme u praksi, što stvara pravnu nesigurnost i šteti građanima.  
 

Također, prema stajalištu Radne skupine, Obiteljski zakon (Narodne novine, 
broj 103/15) predstavlja zakonski tekst koji je nemoguće prepraviti, osobito jer se primjedbe i 
dvojbe tiču svih dijelova Zakona, pa bi najbolje rješenje, u interesu svih građana Republike 
Hrvatske, bilo donošenje novog Obiteljskog zakona u koji bi trebalo inkorporirati nekoliko 
dobrih postojećih zakonodavnih rješenja. Pritom, dobra bi polazišna osnova bio Obiteljski 
zakon iz 2003. godine, iz razloga pravnog kontinuiteta, uz uvažavanje europske pravne 
stečevine i međunarodnih obveza Republike Hrvatske, a taj budući propis bi u daleko većoj 
mjeri odgovarao potrebama zaštite članova obitelji.  
 

Sudionici rasprave i pisanih priloga su praktičari koji se svakodnevno bave 
ovom tematikom, većina od njih već znatan broj godina, što im daje vrlo dobar uvid u praksu 
obiteljsko-pravnog postupanja i potrebu kontinuiteta u provedbi obiteljsko-pravne zaštite, a 
radi se o stručnjacima iz centara za socijalnu skrb, sutkinjama statusnog/obiteljskog odjela, 
odvjetnicima, pravobraniteljici za osobe s invaliditetom, različitim udrugama koje pružaju 
pomoć građanima u obiteljskim slučajevima, profesionalnim udruženjima socijalnih radnika 
(udruga i komora) i ustanovama (Centar za posebno skrbništvo).  

 
Istovremeno, akademska zajednica, konkretno, katedre za obiteljsko pravo u 

Zagrebu, Splitu i Rijeci ističu nomotehničku neprihvatljivost i nejasnoće, što ima za 
posljedicu neprimjenjivost znatnog broja odredbi u praksi, ističu primjere zakonodavnih 
rješenja koja ugrožavaju subjektivna prava i krše međunarodne propise (Katedra za obiteljsko 
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pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu), ili su mišljenja da se radi o ishitrenim 
novinama koje ukazuju na neodrživost propisa, čak uz spominjanje termina "niske političke 
kulture" (Katedra za obiteljsko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci), ili sadrže tvrdnje 
o tome da se radi o propisu koji je prenormiran, u kojem dodatna količina odredbi samo 
nepotrebno opterećuje tekst. Također, ističu se primjedbe na pojedine institute (plan o 
zajedničkoj roditeljskoj skrbi, o brisanju instituta priznanja majčinstva), uz stajalište da u 
svjetlu zadatosti sistemskog zakona kao cjeline Zakon nije prihvatljiv, kao i da postojeći 
sustav koji postoji u praksi i njegovi mehanizmi i kapaciteti teško mogu udovoljiti svim 
zahtjevima Obiteljskog zakona iz 2015. godine, da je kao cjelina prevelik, nepregledan i 
nomotehnički nekorektan (Katedra za obiteljsko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu).  
 

Zaključno, prema stajalištu Radne skupine sve gore navedeno, pojedinačno i u 
svojoj ukupnosti, govori o nesuvislosti, prenormiranosti, kontradiktornosti i neprimjenjivosti 
Obiteljskog zakona (Narodne novine, broj 103/15).  
 

Slijedom svega navedenoga, Vlada Republike Hrvatske obavještava Ustavni 
sud Republike Hrvatske da namjerava, temeljem mišljenja i prijedloga Radne skupine, od 11. 
travnja 2016. godine, koji se dostavlja u prilogu ovoga dopunskog očitovanja, pokrenuti 
postupak donošenja novog Obiteljskog zakona.  
 

Također, a vezano uz činjenicu da su neki od podnositelja prijedloga pred 
Ustavnim sudom Republike Hrvatske predložili postupanje u skladu s člankom 45. Ustavnog 
zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 99/99, 29/02 i 49/02 - 
pročišćeni tekst), Vlada Republike Hrvatske smatra potrebnim posebno naglasiti dio mišljenja 
i prijedloga Radne skupine, prema kojemu je Obiteljski zakon (Narodne novine, broj 103/15) 
zapravo neznatno promijenjen Obiteljski zakon iz 2014. godine (Narodne novine, broj 75/14), 
a čiju je primjenu u siječnju 2015. godine Ustavni sud obustavio radi sličnih i istih propusta, 
da mnogi instituti, odnosno zakonodavna rješenja uzrokuju probleme u praksi što stvara 
pravnu nesigurnost i nanosi štetu građanima, te da se radi o Zakonu koji izaziva teške i 
nepopravljive posljedice.  
 
 
 
 
 PREDSJEDNIK 
 
 
 Tihomir Orešković 
 
 
 
 
Prilog: 
 
- Mišljenje i prijedlog Radne skupine za analizu i ocjenu dosadašnjih učinaka i iskustava u  
  primjeni Obiteljskog zakona, od 11. travnja 2016. godine 
 


