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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) 

 
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 sljedeće 

 
 

O Č I T O V A N J E 
 
 

  Vlada Republike Hrvatske, u odnosu na predmetni zahtjev, podnesen temeljem 
prijedloga za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske 
Obiteljskog zakona (Narodne novine, broj 103/15, od 28. rujna 2015. godine - u daljnjem 
tekstu: Obiteljski zakon), koje su podnijeli: Hrvatska odvjetnička komora; Zdenka Monterisi, 
odvjetnica u Odvjetničkom društvu Monterisi & partneri d.o.o. iz Splita; Boro Rajić i 
Tomislav Kasalo, odvjetnici iz Splita; Ines Bojić, odvjetnica iz Zagreba i dr.; Marin 
Domjanović, odvjetnik iz Zagreba; Ana Perković Žaja, odvjetnica iz Splita i dr.; Udruga U 
IME OBITELJI iz Zagreba; Udruga ADOPTA iz Zagreba; Kristijan Grđan iz Zagreba i dr. te 
Autonomna ženska kuća Zagreb - žene protiv nasilja nad ženama, očituje se kako slijedi: 
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  Obiteljski zakon stupio je na snagu 1. studenoga 2015. godine te predstavlja 
sistemski, temeljeni zakon koji uređuje obiteljske odnose u Republici Hrvatskoj. Također, 
predmetni Zakon sadrži brojna normativna rješenja koja su posljedica usklađivanja 
zakonodavstva Republike Hrvatske s međunarodno preuzetim obvezama te presudama 
Europskog suda za ljudska prava. 
 
  Prijedlozi za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike 
Hrvatske Obiteljskog zakona, koje su podnijeli spomenuti predlagatelji, osporavaju ustavnost 
čitavog niza odredbi Zakona.  
 
  U odnosu na zahtjev Ustavnog suda Republike Hrvatske, za dostavu očitovanja 
o namjeri Vlade Republike Hrvatske u vezi s eventualnim izmjenama, dopunama ili 
donošenjem novog Obiteljskog zakona, Vlada Republike Hrvatske ističe da će putem 
nadležnog Ministarstva socijalne politike i mladih osnovati radnu skupinu stručnjaka na 
području obiteljsko-pravne zaštite, koji će razmotriti sve učinke koje je Obiteljski zakon 
proizveo te svaku od pojedinih primjedbi na osporene institute, nakon čega će se zauzeti stav 
o pristupanju izmjenama, dopunama, odnosno izradi novog Obiteljskog zakona. 
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