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12 razmišljanj o zakonski zvezi
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Zakonska zveza je v krizi. Ali njen vek celo mineva?
Kriza je najprej empirična, kaže se v dejstvu, da je podobno kot 
pri večini drugih družbenih institucij vedno manj posameznikov 
pripravljenih dejavno sodelovati v njej in prevzemati vloge, ki jih 
predpisuje. Razlogi so različni in nedvomno kompleksni, a govori-
ca statističnih podatkov je nedvoumna: število sklenitev zakonskih 
zvez pada in število razvez narašča, obenem raste delež zunajza-
konskih zvez in deloma tudi nevezanih ali drugače vezanih posa-
meznikov. Če je bilo v Sloveniji (podobni trendi pa veljajo tudi za 
večino evropskih držav) še leta 1980 6,5 sklenitev zakonske zveze 
na 1000 prebivalcev in 1,2 razvezi, sta ustrezni številki za leto 2005 
2,9 in 1,3. Te spremembe se neizogibno odražajo tudi v družini, ki 
je bila dolgo časa nekakšen podaljšek zakonske zveze, saj se v Slo-
veniji že skoraj polovica otrok rodi zunaj zakonske zveze. Tradici-
onalni model življenjske skupnosti, ki jo tvorijo poročeni starši in 
njuni (predvsem biološki) otroci, danes nikakor ni več prevladu-
joč. Zakonska zveza, kakršno smo poznali, preprosto izgublja tla v 
empirični realnosti, postaja prežitek nekega (nepovratno) minule-
ga obdobja.

Kriza pa je nato tudi pojmovna. Nekoč sta zakonska zveza in 
družina (ki sta bili pravzaprav neločljivi) tvorili »osnovno celico 
družbe«. Zakonska zveza je opravljala številne funkcije splošnega 
družbenega pomena: regulirala je spolnost (za dopustne so veljali 
le odnosi med zakoncema) in prokreacijo (legitimni so bili le otro-
ci, rojeni znotraj zakonske skupnosti), skrbela je za reprodukcijo 
(družina je bila načeloma osnovno okolje vzgoje otrok v najširšem 
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smislu), nastopala je kot temeljna enota v ekonomskem (kot osnov-
na celica proizvodnje in predvsem potrošnje) in pravnem prometu 
(pravila dedovanja in javnega zastopanja), poleg tega pa je, vča-
sih kot del osnovnega poslanstva, včasih kot naključen, a zaželen 
stranski učinek, izvajala še druge ideološke in skrbniške, verske in 
narodnobudniške, disciplinske in represivne naloge. Seveda je bila 
realnost zakonske zveze in družine pogosto v kričečem nasprotju 
z vznesenimi deklaracijami vseh ideologij, ki so ju postavili v sre-
dišče; predvsem zgodovina delavskega in feminističnega gibanja 
sta jasno opozorili na njuno hrbtno plat. Toda kljub temu sta tvori-
li osnovno matrico, skozi katero so tako posamezniki na različnih 
položajih kot družba v celoti mislili sami sebe.

To matrico smo danes izgubili, ne da bi vedeli, s čim naj jo nado-
mestimo. Prav ker se zakonska zveza nahaja na presečišču med jav-
nim in zasebnim, med institucijo in prostim dogovorom, je njena 
pojmovna kriza privilegiran izraz dejstva, da nimamo ustrezne-
ga konceptualnega aparata, s katerim bi mislili odnos med družbo 
in posamezniki. Seveda je mogoče reči, da vsaj v tistem delu sveta, 
h kateremu se prištevamo sami, vlada veliko družbeno soglasje o 
nekem modelu tega odnosa, modelu, ki se v grobem navezuje na li-
beralno demokracijo in ga utelešata logika človekovih pravic na eni 
in »avtonomnega odločevalca« na drugi strani. Toda če je model 
proste izbire morda učinkovita rešitev na področju ekonomije, se 
prav pri vprašanju zakonske zveze izkaže njegova omejenost: tu gre 
za pojave, v katerih je posameznik bistveno heteronomen, nesamo-
stojen, odvisen, vezan, pa naj gre za odvisnost v odnosu do partner-
ja ali (če vključimo družino) odvisnost otroka od skrbnikov. Težava 
je strukturna, in ker se model svobodne izbire izrecno zaslepi za 
številne odtenke faktične odvisnosti in posameznika praviloma ob-
ravnava kot privatnika, se zdi, da je potrebno za opredeljevanje jav-
nih ali vsaj javno podprtih vlog, še zlasti, kjer gre za vprašanje skrbi 
in odvisnosti, razviti drugačen model in drugačno pojmovnost.

Na podlagi takšne ocene smo se na Založbi Krtina odločili, da 
odpremo širšo razpravo o vprašanju zakonske zveze. 

Kot nekakšno izhodišče razprave smo postavili prispevek Mary 
Lyndon Shanley, ki na kratko povzame premike okoli zakonske 
zveze v nekako zadnjih sto letih in podrobneje obravnava dva 
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predloga za njeno pravno regulacijo. Avtorica si zastavi dve temelj-
ni vprašanji: Kdo vse lahko sklene zakonsko zvezo? Kakšen naj bo 
družbeni status zakonske zveze? S prvim vprašanjem se seveda do-
takne danes aktualne problematike istospolnih zakonskih zvez, 
vendar tudi tega, zakaj bi moral biti partnerski oziroma skrbniški 
odnos dualen. V navezavi na drugo pa skuša pokazati, da zakon-
ska zveza, kakorkoli jo že pojmujemo, v imenu etike skrbi zahteva 
družbeno pripoznan status. Razume se, da je bil omenjeni prispevek 
vključen predvsem kot izhodišče, ki naj okvirno določi področje raz-
prave, in da ne izključuje, temveč v premišljevanju zakonske zveze 
naravnost zahteva tudi druga vprašanja, npr. o razvezi med zakon-
sko zvezo in družino.

S takimi vprašanji in prošnjo, da nam zaupajo svoja razmišljanja 
o zakonski zvezi, smo se obrnili na nekatere posameznike in pred-
stavnike institucij, za katere smo menili, da bi utegnili prispevati k 
tehtnemu premisleku te problematike. Seznam povabljenih je bil za-
snovan zelo široko, saj smo želeli zajeti celoten razpon relevantnih 
stališč, in je vključeval avtorje in avtorice z različnih strokovnih po-
dročij, z različnih ravni delovanja, z različnih koncev nazorskega 
spektra. 

Na povabilo se je odzvalo enajst avtoric in avtorjev, katerih prispev-
ki so zbrani v pričujoči knjigi. V imenu založbe in v svojem lastnem 
imenu se vsem zahvaljujeva za njihovo pripravljenost na sodelova-
nje, ki je verjetno povezana tudi z zavestjo o pomenu problematike. 
(Zanimivo je, da se niti vabljenim predstavnikom najbolj razširjenih 
veroizpovedi pri nas niti predstavnikom državnih institucij ni zdelo 
potrebno, da bi svoje poglede o tem vprašanju na ta način predsta-
vili javnosti.) Seveda se njihovi pristopi in smeri razmišljanja v šte-
vilnih pogledih močno razlikujejo in tudi niso vedno združljivi med 
seboj. Kljub temu pa sva prepričana, da ponujajo dobro podlago za 
argumentirano razpravo o tem, kakšna, če sploh, naj bo prava zakon-
ska zveza, kako naj bo regulirana in koga vse naj zajema, da bo lahko 
pravična in obenem primerna za čas, ki prihaja.

Zdravko Kobe in Igor Pribac
Ljubljana, oktober 2006
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Mary Lyndon Shanley 
Pravična zakonska zveza 
O javnem pomenu zasebnih zvez

Ameriški konservativci se radi pohvalijo, da je njihova morala jasna. 
Ta jasnost naj ne bi bila nikjer večja kot pri vprašanju zakonske zveze 
in družine. Bistvene značilnosti zakonske zveze so zanje nesporne: 
zakonska zveza združuje moškega in žensko; vzpostavlja temeljni 
okvir družine, ki lahko vključuje biološke ali posvojene potomce; 
moškemu in ženski dodeljuje različne vloge; končno, je doživljenj-
ska zveza, ki je razen v primerih najhujših kršitev nerazvezljiva. Te 
značilnosti za konservativce niso rezultat peripetij družbenega do-
govora ali naključnih kulturnih izbir, ampak so dane po naravi, ra-
zodetju ali tradiciji. Poleg tega naj bi bilo njihovo ohranjanje samo 
po sebi dobro za posameznika in prinašalo naj bi veliko javno ko-
rist: zakonska zveza je temelj družbe, trdni temelji pa ščitijo pred 
družbenimi hibami, od kriminala do revščine.
V zadnjih desetih letih so se konservativci na vso moč trudili, da 

bi uresničili to vizijo, natančneje, da bi jo ponovno uveljavili po de-
mografskih, gospodarskih in kulturnih spremembah zadnjih štiri-
desetih let. Zaščitili so zakonsko zvezo obeh staršev z zakonom o 
reformi socialnih prejemkov iz leta 1996, ki določa, da morajo sam-
ski starši s socialno podporo sprejeti plačano delo zunaj doma, med-
tem ko pri dvostarševski družini s socialno podporo eden izmed 
staršev lahko ostane doma in skrbi za otroke. Podprli so »poročno 
pobudo« Georgea W. Busha, ki namenja zvezna sredstva za progra-
me, ki neporočene starše spodbujajo k sklenitvi zakonske zveze – 
na primer z nagrajevanjem samske matere, ki se poroči z očetom 
svojega otroka. Nasprotovali so prizadevanjem za legalizacijo isto-
spolnih zakonskih zvez v posameznih državah in pohvalili zvezni 
zakon o zaščiti zakonske zveze, ki državam omogoča, da ne prizna-
jo istospolnih zakonskih zvez, sklenjenih v drugih državah. Kato-
liški škofi iz Massachusettsa so na primer od zakonodajalca svoje 
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države pred kratkim zahtevali, da mora sprejeti ustavni amand-
ma proti istospolnim zakonskim zvezam, češ da bodo imele takš-
ne zveze »pogubne posledice«. Ken Connor, ki je tedaj predsedoval 
konservativnemu Svetu za raziskovanje družine, pa je leta 2003 ob-
ljubil, da bo naslednje leto ob volitvah naredil »veliko, veliko temo« 
iz stališča, da je zakonska zveza »sveta zaveza, omejena na moške-
ga in žensko«.
Kritiki trdijo, da ta prizadevanja za okrepitev tradicionalne druži-

ne pomenijo napad na trideset let občutnih reform na področju za-
konskega in ločitvenega prava, ki so pripomogle k osvoboditvi žensk 
in moških iz nesmiselnih ali izkoriščevalskih razmerij; da ponovno 
uvajajo zatiralne spolne vloge; da stigmatizirajo in zapostavljajo ne-
poročene matere in njihove otroke ter obsojajo geje in lezbijke na 
drugorazredne državljane. Skratka, konservativni program je zanje 
sovražnik enakosti in grožnja osebni svobodi.
Vendar so ti kritiki veliko manj jasni glede lastne konstruktivne 

moralne in politične vizije. Eden izmed odzivov na konservativni 
načrt je bila usmeritev prizadevanj na legalizacijo gejevskih in lez-
bičnih porok z reformiranjem zakonskega prava v posameznih drža-
vah. Ta strategija je privlačna in je ponekod tudi obetavna, vendar 
se celo ob morebitnem uspehu ne dotakne drugih elementov kon-
servativnega načrta. Z ničimer na primer ne pomirja skrbi tistih, za 
katere je zatiralska že zakonska zveza kot taka, ne odpravlja rev-
ščine, ki nekatere odvrača od poroke, in ne podpira samskih star-
šev in njihovih otrok. 
Drug, celovitejši pristop – ki sta ga med drugimi predstavili tudi 

Lenore Weitzman v The Marriage Contract in Martha Fineman v 
The Neutered Mother – predlaga popolno ukinitev državno določe-
ne zakonske zveze in njeno zamenjavo z individualnimi pogodbami, 
ki bi jih sestavil vsak par, ko bi se želel poročiti. Sistem individual-
nih pogodb bi zakoncema omogočil, da se sama odločita, kako bosta 
uredila svoje življenje, dovoljeval pa bi tudi poroko osebam istega 
spola ali skupini več kot dveh oseb. V skladu s tem pristopom, ki 
mu bom rekla kontraktualističen, državljane najbolje obravnavamo 
kot svobodne in enakopravne odrasle, če zakonski zvezi nehamo 
pripisovati poseben javni status in vpletenim strankam prepustimo, 
da si same določijo njene okvire in pogoje. 
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Kontraktualizem ima precejšnjo moč, vendar ga pestita dve po-
manjkljivosti. Prvič, pogodbeni model obravnava osebe kot racio-
nalne in vezane posameznike, pri tem pa premalo upošteva skupne 
potrebe in odvisnost, ki se oblikuje v zakonu in drugih tesnih raz-
merjih. Temelji torej na necelovitem razumevanju osebnosti in ne 
upošteva ideala zakonske zveze kot razmerja, ki presega individual-
ni življenji obeh partnerjev. Ta ideal ima globoke kulturne korenine 
in kontraktualizem ta vidik po nepotrebnem prepušča konservativ-
cem. Drugič, čeprav poudarja potrebo po svobodi pri izbiri part-
nerjev, kontraktualizem ne posveča dovolj pozornosti pozitivnemu 
delovanju države za povečevanje enakosti in enakih možnosti on-
stran svobode in pravice do združevanja. Temelji torej na preozkem 
pojmovanju pravičnosti.
Tretja smer odziva bi potem ohranila idejo, da je poročen par 

nekaj več, kot sta posamezna člana zakonske zveze, in da lahko za-
konca v imenu svojega razmerja postavljata zahteve, ki so drugač-
ne od tistih, ki bi jih imela kot posameznika. Vendar bi zakonsko 
zvezo obenem tudi odprla tako da bi lahko oboji, ženske in moški, 
ne glede na barvo kože, socialni razred ali spolno usmerjenost kot 
enaki prevzemali odgovornosti za družinsko življenje in želi njego-
ve sadove. To bom imenovala enakostatusni pogled. Njegov dolo-
čujoči cilj je ohraniti idejo, da je zakonska zveza posebna vez, ki si 
zasluži javni status, in obenem zavrniti pomembne elemente tradi-
cionalnega pogleda na namen in pravilno ureditev zakonske zveze, 
ki niso združljivi s svobodo in enakostjo.
Ali je zakonsko zvezo mogoče preoblikovati tako, da bi služila kot 

javna institucija, ki podpira enakost in svobodo? Ali je srečna kom-
binacija pravičnosti, predane zaupnosti in ljubezni, ki jo predlaga 
enakostatustni pogled, v resnici mogoča?

I. Od vnaprej določenega statusa do brezkrivdne razveze

Tradicionalni pogled na zakonsko zvezo v Združenih državah Ame-
rike ima korenine v krščanskih religioznih nazorih in cerkvenem 
pravu. Angleško običajno pravo, iz katerega je izšlo zakonsko pravo 
v večini držav ZDA, je odražalo osnovne poteze zakonske zveze, ki 
jih je oznanjala Anglikanska (še pred njo pa Katoliška) cerkev. Ko je  



16

pristojnost za zakonske zveze in otroke izpod cerkvenih sodišč pre-
šla pod okrilje civilnih sodišč, je javna zakonodaja večinoma pre-
prosto prevzela vidike cerkvenega nauka.1

Tradicionalni pogled

V skladu s cerkvenim naukom je bila zakonska zveza najprej in 
predvsem zaveza – kakor zaveza Boga z Judi in Kristusova zaveza 
s cerkvijo (skupnostjo »zvestih«). Krščanski zakon je bil tako neraz-
družljiva vez (za katolike zakrament). Trajal naj bi vse življenje in 
zakonska zvestoba je vključevala monogamijo.
Prav tako je zakonska zveza veljala za hierarhično razmerje, v ka-

terem imata mož in žena komplementarni vlogi. Možu je bila ob-
last dana kot glavarju hiše. Blackstone, veliki pravnik 18. stoletja, 
je razlagal, da kakor sta po Genezi mož in žena v očeh Boga »eno 
meso«, morata biti v očeh prava »ena oseba«, to osebo pa predstav-
lja mož. Ta ukinitev pravnega obstoja ženine osebnosti je bila znana 
kot nauk o zakonski enotnosti ali »kuverturi«. Pod kuverturo poro-
čena ženska ni mogla tožiti ali biti tožena, če v tožbo ni bil vklju-
čen njen mož, ni mogla podpisovati pogodb, če se ji ni pridružil 
mož, in ni mogla napisati veljavne oporoke, če se mož ni strinjal z 
njenimi določili. V zameno za svoja pooblastila in vlogo glave dru-
žine je bil mož obvezan vzdrževati svojo ženo in otroke. In ker je 
bil odgovoren za njena dejanja, je imel mož pravico, da ženo fizič-
no nadzoruje in določa, kje in kako bodo vzgajani njuni otroci. Še 
poznega leta 1945 je sodišče v New Jerseyju zapisalo: 

»Tožnik [mož] je gospodar svoje hiše. Je vodilna glava, ki ima nad-
zor in moč, da ohranja družinsko vez, ščiti njene člane in usmerja 
njihovo vedenje. Njegovi obveznost in odgovornost sta, da podpira, 

 1 V judovskem pravu je sklenitev zakonske zveze vsebovala pogodbo (ketubah), po 
kateri je moški sprejel žensko za ženo v zameno za plačilo in ji obljubil določen 
znesek denarja, če bi se od nje ločil. Ločili so se lahko moški. Sam blagoslov po-
ročnega obreda je sicer omenjal bolj dogovorno razmerje, vendar je bila pogodba 
bistvenega pomena za zakonsko zvezo. Judovsko pogodbeno pravo zakonske zveze 
se je razlikovalo tako od krščanskega prava, ki nikakor ni dovoljevalo ločitve, kot 
od pogledov posvetnih kontraktualistov, ki jih tu obravnavam.
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vzdržuje in ščiti družino, v skladu s tem pa je tudi njegova pravica 
da iz hiše prežene vsiljivce in neželene obiskovalce ne glede na že-
nine muhe.«2 

Zakonska zveza bi morala biti struktura, v kateri so vloge obeh 
zakoncev točno določene in komplementarne: služitelj kruha in go-
spodinja, zaščitnik in zaščitena, samostojen in odvisna.
Mož naj bi vladal svoji hiši brez vmešavanja ali pomoči države. 

Ponavadi je policija zamižala pred nasiljem med zakoncema. V več-
ini sodnih sistemov žene niso mogle sodno preganjati svojih mož 
zaradi posilstva, saj je zakon privzemal, da poroka že sama po sebi 
pomeni brezpogojno privolitev v spolne odnose (konec koncev sta 
bila v očeh prava »eno telo« in »ena oseba«). In sodniki so uveljav-
ljali preživninske obveznosti, samo če sta se zakonca ločila ali raz-
vezala, ne pa tudi znotraj še trajajoče zakonske zveze. 
S sklenitvijo zakonske zveze je torej človek vstopil v razmerje, ka-

terega pogoje je določila država. Privolitev partnerjev je bil seveda 
nujen predpogoj, vendar je dogovor o poroki prinesel s seboj pravi-
ce in dolžnosti, ki jih nista določila partnerja, ampak so veljale za 
sestavni del institucije zakonske zveze.

Prvi val reform

Neenaka določila zakonskega prava so sredi 19. stoletja postala pred-
met reformnih prizadevanj. Pobudniki reform so bili na primer kri-
tični do dejstva, da so mnoge države dovoljevale razvezo samo v 
primeru ženinega prešuštva, ne pa tudi moževega. Še več, prešuštvo 
je bilo v veliko državah edini razlog za razvezo in nekateri moški 
in ženske so začeli glasno opozarjati, da obstajajo tudi druge krivi-
ce, še zlasti fizična krutost in nasilje v družini, ki so tako veliki pre-
krški zoper zakonsko zvezo, da opravičujejo njeno razpustitev. Če 
prepovemo razvezo v takšnih primerih, so trdili, spremenimo dom 
v »ječo« za nesrečne in trpinčene zakonce in jim odrečemo osnov-
no osebno svobodo.

 2 Chapman proti Mitchell, 223 N. J. Misc. 358 at 359–360, 44 A. 2d 392 at 393, na-
vedeno po Herbert Jacob, Silent Revolution. The Transformation of Divorce Law in 
United States, University of Chicago Press, Chicago 1988, str. 6.
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Feministične reformatorke so s sklicevanjem na načelo enakosti 
napadale tudi kuverturo. V številnih državah so organizirale kam-
panje za sprejem zakonov, ki bi ženam dovoljevali, da posedujejo 
lastnino, da tožijo in so tožene in da sklepajo pogodbe v svojem 
imenu. Do konca 19. stoletja so številne države sprejele določbe o 
lastništvu poročenih žensk, ki so ženske osvobodile mnogih zakon-
skih posledic kuverture.
Toda čeprav je ta prvi val reform zakonskega prava povečal tako 

možnosti za izstop iz nezadovoljivih zakonskih zvez kot tudi ena-
kost med možem in ženo, je nezadovoljstvo z zakonskim pravom 
ostalo. Razvezni razlogi so ostali restriktivni: nekatere države so še 
vedno dovoljevale ločitev samo v primeru prešuštva. In zakon je 
poročene moške in ženske še naprej obravnaval različno. Mnoge 
države so na primer nalagale preživnine samo moškem – klavzula, 
ki je predvidevala in morda pomagala podaljšati izključenost žen-
ske s trga delovne sile. Starost, pri kateri se je bilo dovoljeno po-
ročiti brez soglasja staršev, je bila za dekleta pogosto nižja kot za 
fante, verjetno zato, ker so se morali fantje šolati ali se pred poro-
ko izučiti obrti, dekletom pa tega ni bilo treba. Zakoni o skrbništvu 
so bili sicer zelo različni, vendar so pogosto dajali prednost materi, 
zopet, ker so predvidevali, da mati je in bo boljša skrbnica.

Drugi val reform

Sredi 20. stoletja je splet različnih dejavnikov, (ki jih na tem mestu 
lahko le bežno nakažem) sprožil drugi val reform zakonskega prava. 
Demografske spremembe po letu 1900 so bile dramatične. Pričako-
vana življenjska doba za ženske je bila leta 1900 51 let, leta 1960 
pa 74; povečanje pričakovane življenjske dobe je pomenilo, da je 
večina staršev preživela vrsto let v »praznem gnezdu«, potem ko 
so se otroci odselili; sredi stoletja je ženska rodila prvega otroka 
pri višji starosti in je imela manj otrok kot leta 1900. Poleg tega so 
gospodarske spremembe v desetletjih po drugi svetovni vojni pri-
vedle ženske – vključno s poročenimi ženami in ženskami z otro-
ki – na trg delovne sile v izjemno velikem številu. To je ženske za 
del dneva spravilo ven iz hiše in jim dalo večjo ekonomsko ne-
odvisnost. Vpeljava kontracepcijske tabletke v šestdesetih letih je 
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ženskam omogočila večji nadzor nad nosečnostjo, možnost časo-
vnega načrtovanja rojstev otrok pa jih je spodbudila, da so začele 
delati zunaj doma ter razmišljati o karieri, in ne samo o začasnih 
zaposlitvah.
Te in podobne spremembe so v letih od 1965 do 1974 sprožile 

dramatično preobrazbo ločitvenega prava. Herbert Jacob je sprejetje 
načela brezkrivdne razveze imenoval »tiha revolucija«: revolucija, 
ker je načelo vsebovalo vrsto »radikalnih sprememb glede pravnih 
pričakovanj o družinskem življenju«; tiha, ker so se spremembe zgo-
dile na podlagi »rutinskih« političnih procesov, ki nikoli niso stopili 
pod žaromete medijev in niso pritegnili pozornosti javnosti.
Sredi šestdesetih let so se odvetniki v Kaliforniji začeli zavzema-

ti za brezkrivdno razvezo predvsem zato, da bi se izognili pretvar-
janju, ki se je pojavljalo v številnih ločitvenih postopkih, ko so pari 
prirejali svoje zgodbe, da bi zadostili zakonskim pogojem za raz-
vezo. Čeprav so bila kalifornijska sodišča pri dovoljevanju razveze 
dokaj uvidevna, je moral za njeno pridobitev mož ali žena dokaza-
ti, da je eden izmed njiju zagrešil prekršek, kot so prešuštvo, kru-
tost, namerno zanemarjanje, pogosto pijančevanje ali zapustitev. V 
večini primerov je bila tožnik žena in po navadi je moža obtožila 
kakšne krutosti, ki je lahko segala od žaljivih opazk do telesnega 
nasilja. Obtožbe so bile pogosto izmišljene in pričanje zaigrano, ker 
se je bil par pač sporazumel za ločitev. Neiskrenost in krivo priča-
nje, ki je zaznamovalo nekatere ločitvene postopke, sta spodbudila 
aktiviste k borbi za sprejetje zakona o brezkrivdni razvezi, na pod-
lagi katerega je zakonec lahko pridobil razvezo, ne da bi moral do-
kazovati, da je drugi zakonec zagrešil kakšno kršitev.
Brezkrivdna razveza se je pojavila pred sodobnim feminizmom in 

cilj njenih zagovornikov ni bil doseči večjo enakopravnost žensk ali 
večjo izbiro med alternativnimi oblikami družine. Prav tako niso 
načrtovali ali predvideli demografske cepitve ameriških družin, ki 
je izhajala iz uvedbe brezkrivdne razveze. Neposredno po sprejet-
ju zakona o brezkrivdni razvezi je število razvez dramatično naras-
lo, z 2,2 razveze na tisoč prebivalcev leta 1960 na 4,8 razveze leta 
1975. V zadnji četrtini 20. stoletja je samo še ena četrtina ameriških 
gospodinjstev ustrezala domnevni normi, ki naj bi jo sestavljali za-
posleni mož ter žena gospodinja z otroki. 
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Poleg dramatičnih demografskih posledic je brezkrivdna razveza 
sprožila tudi velike spremembe v običajnem razumevanju zakonske 
zveze. Misel, da se lahko partnerja kar sama od sebe odločita kon-
čati zakon, je bila revolucionarna; vplivala je na razmišljanje o sami 
naravi zakonske zveze in njeni trajnosti. Pripomba Henryja Maina, 
pravnega zgodovinarja iz 19. stoletja, da so spremembe prava v 19. 
stoletju »spremembe od statusa k pogodbi«, je končno začela velja-
ti tudi za zakonsko zvezo.
Čeprav se je brezkrivdna razveza uveljavila pred pojavitvijo femi-

nizma, se je misel, da se morajo posamezniki sami izviti iz nesreč-
nega zakona, ujemala s feminističnimi idejami o svobodi in enakosti 
žensk – in kasneje z gejevskim in lezbičnim gibanjem proti zakon-
ski diskriminaciji homoseksualcev in prepovedi istospolne zakonske 
zveze. Brezkrivdna razveza, nova dovzetnost za enakost in gejev-
sko gibanje so skupaj, poudarja Nancy Cott, spodbudili predloge za 
»reinvencijo zakonske zveze« z »razširitvijo njenega bistvenega na-
čela sporazumnosti obeh partnerjev na vsa področja razmerja, ki bi 
omogočila razcvet pogodbene strani te hibridne institucije«. Če za 
končanje zakonske zveze zadostuje osebna odločitev, zakaj ne bi 
potem, se sprašujejo kontraktualisti, osebna odločitev določala po-
gojev zakonske zveze že pri njeni sklenitvi?

II. Tretji val reform?

Zakonska zveza in svoboda 

Svoboda, prva temeljna vrednota liberalne državne skupnosti, je 
osrednjega pomena za vprašanje, komu se je dovoljeno poročiti. Če 
zakon določa, kdo se sme in kdo ne sme poročiti, omejuje svobodo 
tistih, ki so iz zakonske zveze izključeni. Nekatera izključevanja so 
razmeroma nesporna, na primer prepoved poroke pred določeno 
starostjo, med bližnjima sorodnikoma ali med prestajanjem zaporne 
kazni (čeprav so bile tudi te omejitve že predmet kritik, češ da ne-
opravičljivo omejujejo posameznikovo svobodo). Druge omejitve so 
spornejše. Zakon je nekoč prepovedoval poroko sužnjem. Šele leta 
1967, v primeru Loving proti Virginiji, je vrhovno sodišče končno 
odločilo, da so zakoni proti mešanju ras neustavni. 
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Zagovorniki pogodbene zakonske zveze podpirajo zakonsko pri-
znanje istospolnih porok, kar je v skladu z njihovo predanostjo svo-
bodi posameznika. Ker ima zakonska zveza javni status, pravijo, 
zakon neizogibno potegne črto med tistimi, ki se smejo poročiti, in 
onimi, ki se ne smejo. Dejstvo, da so različne države večkrat zavrni-
le formalizacijo zvez istospolnih parov, je po mnenju kontraktuali-
stov dokaz, da pluralizma, zasebnosti in osebne izbire ne jemljemo 
resno. Države seveda smejo vsiljevati uveljavljanje pogodb med po-
ročenima partnerjema, podobno kot skrbijo za uveljavljanje drugih 
pogodb; lahko tudi prepovedo sklenitev zakonske zveze pod dolo-
čeno starostjo, tako kot postavljajo starostne omejitve pri drugih po-
godbah. Države pa ne morejo legitimno odločati o tem, kdo se lahko 
poroči s kom ali kako naj partnerja urejata osebne in materialne 
vidike svojega razmerja. 
Verjetno bi se tudi sama nagibala h kontraktualizmu, če bi bila 

pogodbena poroka edini način, kako doseči zakonsko priznanje is-
tospolne zakonske zveze, toda kot kažejo trenutne politične pobude 
na državni ravni, temu ni tako. Zakonsko zvezo za istospolne pare 
lahko dosežemo s spremembo zakonodaje ali z odločitvijo sodišča, 
ki bi spremenila vsebino zakonskega prava; ni potrebno, da bi režim 
zakonskega prava zamenjali z režimom zasebnih pogodb. Dejstvo, da 
veliko mestnih uprav sprejema »gospodinjsko partnerstvo« in da dr-
žava Vermont priznava »civilne zveze«, je morda napoved prihodnjih 
zakonodajnih uspehov. In morda bodo sodišča nekega dne odločila, 
da obstaja ustavno zaščitena pravica do sklepanja zakonske zveze, 
ki vključuje tudi istospolne pare. Takšna podlaga je bila postavljena 
v primeru Loving proti Virginiji, ko je vrhovno sodišče razglasilo: 
»Pravica do sklepanja zakonske zveze je bila od nekdaj razumljena 
kot ena izmed ključnih osebnih pravic, ki je bistvenega pomena, da 
bi si lahko svobodni ljudje urejeno prizadevali za srečo. Zakonska 
zveza je ena izmed 'osnovnih človekovih državljanskih pravic', ki je 
temeljna za naš obstoj in preživetje.« Če je zakonska zveza temeljna 
svoboščina, ki jo ščiti 14. amandma o pošteni obravnavi, potem mora 
biti vsaka omejitev prikazana kot nekaj, kar podpira kak pomemben 
državni interes. Če nekatera religiozna prepričanja res obsojajo ho-
moseksualne zveze, pa ni noben državni interes tako pomemben, 
da bi upravičil prepoved istospolne zakonske zveze.
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Razprava tu ne poteka med zagovorniki in nasprotniki istospol-
ne zakonske zveze, ampak med kontraktualisti, ki bi zagotovili za-
konsko priznanje istospolnih zakonskih zvez z odpravo zakonskega 
prava, in tistimi, ki bi raje spremenili samo zakonsko pravo. Ali je 
kakšen razlog, da bi dali prednost drugim? Mislim, da je.
Individualizem in poudarjanje racionalnega barantanja, ki sta v 

jedru pogodb, počivata na zavajajočih modelih osebnosti in zakonske-
ga razmerja. Zakonska partnerja nista samo avtonomna odločevalca; 
v temelju sta družbeni bitji, ki se bosta v svojem življenju neizogib-
no soočili s potrebo, spremembami in odvisnostjo. Predporočni do-
govori, ki določajo, kako bosta partnerja obravnavala in razdelila 
imetje, ki ga prinese v zakon vsak izmed njiju, priznavajo njuno in-
dividualnost, četudi jih imajo nekateri za neromantične. Vprašanje, 
komu naj bi pripadalo imetje, ki ga je ta ali oni zakonec pridobil v 
zakonu, pa je bolj problematično, kajti s sklenitvijo zakonske zveze 
človek postane del neke entitete, ki je ni mogoče v celoti zvesti na 
njene posamezne sestavine. Nekatere države določajo, da mora biti 
vse tovrstno imetje v lasti obeh (skupna lastnina), s čimer pride do 
izraza stališče, da zakonska zveza s skupno usodo ustvari eno en-
titeto (in s tem tudi skupno premoženje). Druge države pripisujejo 
takšno premoženje osebi, ki ga je zaslužila ali ga kako drugače pri-
dobila, vendar dopuščajo, da se v primeru razveze ta pravica umak-
ne v imenu poštene delitve, s čimer pride do izraza prepričanje, da 
zakonska zveza ustvarja zahteve, ki izhajajo iz skupnega življenja. 
Odnosna entiteta se izraža tudi v vsakdanji govorici, na primer ko 
zakonca rečeta, da sta naredila kaj »zaradi zakona«, če se na pri-
mer preselita nekam, kjer ne bi hotel živeti nobeden izmed njiju, 
če bi bila samska. Do izraza pa pride v sodni praksi, saj zakonoda-
ja v nekaterih postopkih prepoveduje, da bi en zakonec pričal proti 
drugemu, ker hoče izraziti stališče, da je treba zaščititi zakonsko 
razmerje kot tako.
Zakonsko življenje ni samo globoko relacijsko, temveč je tudi ne-

predvidljivo. Tega, kaj lahko partnerja upravičeno pričakujeta drug 
od drugega, se ne da v celoti določiti vnaprej. Pogodbe so priročna 
sredstva za olajšanje komunikacije glede partnerjevih pričakovanj 
in želja. Vendar pogodbe ustvarjajo obveznosti hoteno in sporazu-
mno; ne pokrivajo pa najbolje obveznosti, ki utegnejo nastati zaradi 
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nepričakovanih okoliščin, kot sta bolezen ali onemoglost ostarelega 
starša, zakonca ali otroka.
Končno, kontraktualizem privzema, da je vsaka zakonska zveza 

posebna pogodba med dvema posameznikoma, in ne razmerje, pri 
katerem bi imela legitimen interes javnost. Vendar javnost ima in-
teres za pogoje zakonske zveze. Po enakostatusnem pogledu je inter-
es javnosti v tem, da poveča enakost moža in žene kot zakoncev in 
kot državljanov ter vsem družinskim članom zagotovi to, kar Mart-
ha Nussbaum imenuje socialne osnove svobode in samospoštova-
nja.3 In interes javnosti je, da ohranja zakonska in druga družinska 
razmerja v primeru revščine ali bolezni.
Razlike med tema dvema pristopoma bi morda lahko pretehtali 

tudi z obravnavo vprašanja, ali naj bi v Združenih državah Ameri-
ke legalizirali poligamijo. Kolumnist pri časopisu Boston Globe Jeff 
Jackoby se sprašuje: »Če država nima pravice odreči dovoljenja za 
poroko partnerjema istega spola, s kakšnimi razumnimi razlogi bi 
tedaj lahko odrekla poroke partnerjem, [...] katerih število bi bilo 
namesto dve pač tri ali štiri?« Ali bi nadaljnja prepoved mnoštve-
ne zakonske zveze preprosto prestavila mejo med vključenimi in 
izključenimi?
Za kontraktualiste je utemeljitev pravice do mnoštvene zakonske 

zveze povsem očitna; izraža namreč pravico posameznika do obli-
kovanja čustvenega in spolnega razmerja brez vmešavanja države. 
Martha Fineman je leta 2001 zapisala: »Če država ne daje prednosti 
nobeni obliki seksualnega povezovanja, je ne podpira ali ščiti, potem 
tudi nobene ne more in ne sme prepovedati. Istospolno partnerstvo 
in mnoga druga seksualna razmerja bi morala preprosto veljati za 
enakovredne oblike zasebno izbrane spolne povezave.« Zakonodaja 
bi morala biti spolno nevtralna, dovoljevati bi morala tako poroke z 
več moškimi kot tudi z več ženskami. Razen ko gre za zaščito pred 
prisilo, prevaro in drugimi oblikami zlorab, ki izničijo vsako pogod-
bo, bi si ljudje lahko izbrali več zakonskih partnerjev.
Zagovornike enakostatusnega pojmovanja najdemo na obeh stra-

neh tega vprašanja. Laurence Tribe, ki podpira zakonsko priznanje 

 3 Martha C. Nussbaum, »The Future of Feminist Liberalism«, v: Eva Feder Kittay in 
Ellen K. Feder (ur.), The Subject of Care, Rowman in Littlefield, 2002, str. 192.
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poligamije, se je v American Consistutional Law retorično vprašal, 
ali je cilj ohraniti monogamno zakonsko zvezo »dovolj nujen in ali 
je nepripravljenost, da bi mormonom priznali izjemen pravni polo-
žaj, dovolj odločilna za dosego tega cilja, da opravičuje tako nasta-
lo obremenitev religiozne vesti«. V Neglected Stories Peggy Cooper 
Davis obsoja »kulturno kratkovidnost«, s katero je vrhovno sodišče v 
primeru Reynolds proti Združenim državam leta 1789 izobčilo poliga-
mijo mormonov, in trdi, da bi se moral načelni ugovor zoper poliga-
mijo v multikulturni družbi opirati na še kaj drugega kot le na »željo 
politične večine, da bi določila in zamrznila moralni značaj politič-
ne skupnosti«. Vendar pomanjkljivosti odločitve v primeru Reynolds 
ne pomenijo, da bi morali poligamijo legalizirati. Mnogi so prepriča-
ni, da je poligamija globoko patriarhalna. To, kar Davisova imenuje 
»širši kulturni kontekst ženske podrejenosti«, je morda pregloboko in 
premočno ukoreninjeno, da bi celo spolno nevtralna načela, ki tako 
ženskam kot moškim dovoljujejo več kot enega zakonca, mogla pre-
magati njegove učinke. V tem pogledu mnoštvena zakonska zveza še 
okrepi podrejenost ženske in zaradi neenakosti ni sprejemljiva.
Odgovor na vprašanje: »Če legaliziramo istospolne zakonske zveze, 

ali ne bomo potem morali legalizirati tudi mnoštvenih zakonskih 
zvez?« potemtakem ni samoumevno: »Da.« V zakonskem pravu in 
politiki gre tako za enakost kot za svobodo. Ko privzema enakost po-
godbenih strank, pogodbeni model postavlja na stran vprašanje, ali 
morda same odločitve ne vodijo v podrejenost. Da bi se odločili, ali 
bi bilo treba legalizirati mnoštvene zakonske zveze, se moramo naj-
prej spopasti z vprašanjem, ali je poligamijo mogoče preoblikovati 
v skladu z načelom enakosti. Enakost mora biti osrednja značilnost 
vsakega zakonskega reda, ki hoče temeljiti na pravičnosti.

Zakonska zveza in enakost

Večina ljudi danes sprejema »enakost« kot splošno kulturno vred-
noto, vendar obstaja globoko razhajanje glede tega, kakšno zakon-
sko enakost hočemo in kako jo bomo najbolje dosegli. Zagovorniki 
gejevske in lezbične zakonske zveze, ki se posvečajo predvsem  
restriktivnim pravilom o tem, kdo se lahko poroči s kom, se pona-
vadi ne ukvarjajo s tem vprašanjem. Zato pa je vizija ustreznega 
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razmerja med zakoncema bistvena za konservativni načrt; prepri-
čljiva alternativa bi potrebovala svojo lastno jedrno vizijo.
Dejstva, da je bila po zakonskem pravu v 19. stoletju pravna oseb-

nost žene subsumirana pod moževo, da žena ni imela volilne pra-
vice in je bila izključena iz številnih poklicev, mnogi niso imeli za 
neenakost, ampak so to obravnavali kot komplementarno razliko. 
Nekateri tradicionalisti danes pravijo, da morajo moški in ženske, 
možje in žene sicer uživati enake pravice tako v zakonski zvezi kot 
tudi kot državljani, vendar bi morali imeti v družini in civilni druž-
bi različne vloge. Chad Brand na primer povzema stališče Južne 
baptistične konvencije, da »čeprav Biblija uči popolno enakost, vse-
eno ne zagovarja egalitarizma ali zamenljivosti v vsem«. »Enakost 
moškega in ženske ter glavarstvo moškega,« pravi dalje, »se morda 
zdita paradoksna, vendar je oboje zapisano v Svetem pismu, neka-
ko tako kot zveza dveh niti.«4 V posvetnem okviru pa William Kri-
stol trdi, da se morajo ženske in moški naučiti »doumeti tri stvari: 
nujnost zakonske zveze, pomembnost dobre morale in nujnost ne-
enakosti znotraj zakonske zveze«.5 Ker narod potrebuje močne ali 
celo agresivne moške, je cena, ki jo morajo ženske plačati za zakon-
sko zvezo in moralo, podreditev možu kot vodji družine. 
Ogorčeni nad temi pogledi, ki podpirajo moško prevlado, ne-

kateri zagovorniki pogodbene zakonske zveze, na primer Martha  
Fineman, trdijo, da »je ukinitev zakonske zveze kot pravne katego-
rije nujen korak na poti do enakosti med spoloma«. Pogodbena za-
konska zveza bi odpravila stereotipizacijo spolov in protekcionizem 
tradicionalnega zakonskega prava, saj bi partnerjema priznala indi-
vidualnost in subjektivnost. Zakonska partnerja je treba obravnavati 
kot racionalna dejavnika, ki sta sposobna sama spoznati in izražati 
svoje interese. Pogodba na splošno odraža avtonomijo in samodolo-
čanje, in zakonska partnerja sta posameznika, ki bi morala po pra-
vnih načelih o razpustitivi družine Ameriškega pravnega inštituta 

 4 Chad Brand, »Christ-Centered Marriages: Husbands and Wives Complementing 
One Another«, september 1998, www.baptist2baptist.net/sbclifearticles/sept%5F98/
sept%5F98.html (obiskano 6. junija 2003).

 5 Navedeno po June Carbone, »Is the Gender Divide Unbridgeable? The Implica-
tions for Social Equality«, Iowa Journal of Gender, Race, and Justice, 5:31, jesen 
2001, str. 73.
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»urediti svoje osebne potrebe in okoliščine, tako da pogodbeno spre-
menita ali potrdita zakonite pravice in obveznosti, ki bi sicer na-
stale«.6 
Zagovorniki pogodbene poroke imajo prav, ko zavračajo moško 

prevlado in državni protekcionizem. Toda, kot je dejala Carole Pate-
man v The Sexual Contract, čeprav je pogodba nasprotnica statusa, 
sama po sebi ne more premagati dediščine patriarhata. Pogodbeni 
model je prešibek temelj za enakost zakoncev. Zagotovitev pogojev 
za pravične pogodbe sama po sebi še ne zadošča za vzpostavitev to-
vrstne enakosti v zakonu in državljanskem življenju. Nasprotno, za-
konsko pravo in javna politika morata poskrbeti, da noben partner 
ne bi bil izključen iz družbenega in političnega življenja ali da ne 
bi bil zmožen skrbeti za družinske člane. Potrebujemo odločne dr-
žavne ukrepe za zagotovitev enakosti zakoncev, pomembno upravi-
čenje za take ukrepe pa med drugim ponuja vizija zakonske zveze 
kot razmerja med enakima partnerjema, ki bogati tako njuno posa-
mično kot skupno življenje. Čeprav je sama zakonska in ločitvena 
zakonodaja danes ponavadi zapisana v spolno nevtralnem izrazju, 
kulturne norme in zaposlovalne prakse še naprej ohranjajo takšno 
delitev dela na delovnem mestu in doma, ki ima za posledico si-
stem spolne in rasne hierarhije. Tudi če bodo reforme izvedene v 
skrbi, kako bi poleg posebnega spoštovanja zakonske vezi zagotovi-
li še enakost v družini, bi se morale te reforme posvetiti tudi trgu 
dela, in ne samo domačemu prizorišču.
Večina delovnih mest, tako kvalificiranih kot nekvalificiranih, še 

vedno privzema model, ki mu Joan Williams v Unbending Gender 
pravi »idealni delavec« – plačan delavec, zaposlen za polni delovni 
čas, poročen z nekom, ki doma skrbi za družino. Zaposlovalne prakse 
so se v Združenih državah Amerike razvile na podlagi spolne delit-
ve dela. Delovna mesta so se delila na »moška« in ženska« in moška 
so bila načeloma bolje plačana kot ženska. Tudi če so moški in žen-
ske opravljali enako delo, so bili plačani po različnih lestvicah (češ 

 6 Navedeno po Martha Albertson Fineman, »Marriage and Meanings«, v: Anita Bern-
stein (ur.), Why Marriage?, New York University Press, New York 2005. Martha A. Fi-
neman je veliko pisala o pogodbeni zakonski zvezi, na primer The Neutered Mother, 
the Sexual Family and Other Twentieth Century Tragedies, Routledge 1995.
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da morajo moški vzdrževati družino, medtem ko naj bi ženske delale 
za priboljšek). Zdravstvene, zaposlovalne in druge ugodnosti so bile 
vezane na zaposlitev za polni delovni čas. Delovni dnevi in delovni 
tedni so bili oblikovani ob predpostavki, da nekdo drug pospravlja, 
kuha in skrbi za družinske člane. Model idealnega delavca je imel 
velikanski vpliv na to, s kakšnimi ekonomski viri razpolagajo moški 
in ženske in tudi kakšne skrbniške veščine obvladajo eni in drugi.
Čeprav se je diskriminacija žensk na delovnem mestu zmanjša-

la, model idealnega delavca še vedno vpliva tako na odločitev za 
sklenitev zakonske zveze kot tudi na dinamiko znotraj nje. Susan 
Okin v Justice, gender, and the Family poudarja, da daje različna 
zmožnost pridobivanja zaslužka moškim več sredstev, da se sooča-
jo s svetom, to pa posledično vpliva na dinamiko znotraj družine. 
Kljub zmanjševanju plačne razlike med moškimi in ženskami vseh 
ras neenakost ostaja: leta 1979 so ženske za vsak dolar, ki ga je za-
služil moški, zaslužile 62,5 centa, leta 1998 pa 76 centov. Ker ne-
pretrgana vključenost v delovno razmerje povečuje zmožnost za 
pridobivanje zaslužka, ženske zaostajajo, saj so za več let izključe-
ne iz plačanih delovnih razmerij. To zmanjša njihovo avtoriteto pri 
sprejemanju odločitev znotraj zakona in zmožnost, da bi končale 
nezadovoljivo zvezo. 
Pravila o delovnem mestu prav tako vplivajo na odločitve o pre-

vzemanju skrbi tako za otroke kot tudi za starejše ali bolne sorodni-
ke. Ker so nekatere ugodnosti, na primer zdravstveno zavarovanje, 
lahko vezane na zaposlitev za polni delovni čas in ker je plačna 
lestvica pogosto višja za polni delovni čas, bo en zakonec morda 
moral delati polni delovni čas. Ker so mnoga delovna mesta spo-
lno zaznamovana in ker so plače za moška delovna mesta višje od 
ženskih, bo z ekonomskega stališča v nekaterih družinah povsem 
smiselno, da se za polni delovni čas zaposli moški, ženska pa pre-
vzame skrb za druge. Delitev na delavce in skrbnike pa ne škoduje 
samo ženskam na delovnem mestu, ampak tudi ovira moške, da bi 
razvili medosebne in skrbniške veščine. 
V nedavni odločitvi vrhovnega sodišča, ki je nekemu možu prizna-

lo pravico, da na podlagi zakona o družinskem in bolniškem dopu-
stu toži državo Nevada, potem ko je bila zavrnjena njegova prošnja 
za družinski dopust, da bi skrbel za bolno ženo, je sodnik Rehnquist 
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opozoril, kakšne posledice ima, tako doma kot na delovnem mestu 
domneva, da vloga ženske kot skrbnice omogoča moškemu biti ide-
alni delavec.

»Ker so delodajalci še vedno obravnavali družino kot žensko po-
dročje, so moškim pogosto odrekali tovrstne ugodnosti ali jih od-
vračali od jemanja dopusta. Ti vzajemno podpirajoči se stereotipi 
so ustvarili samoizpolnitveni krog diskriminacije, ki je ženske silil, 
da so še naprej sprejemale vlogo glavne skrbnice v družini, pri de-
lodajalcih pa utrjeval stereotipne poglede o ženski predanosti delu 
in njihovi vrednosti v vlogi delojemalk.«7

Kongres je ravnal razumno, je razsodil sodnik Rehnquist, ko je pred-
videl družinski dopust, ki naj bi pomagal razbiti stereotipe o moških 
in ženskih družbenih vlogah. Na tesno zvezo med delom in druži-
no ne vpliva samo spol, temveč tudi rasa in razred. 
Posledica rasnih predsodkov je bila, da je bilo skozi zgodovino 

manj črnskih kot belskih družin, v katerih so imeli »idealnega de-
lavca« in skrbnika doma. Posledica ekonomske nuje, ki jo je ustva-
rila rasna diskriminacija, pa je bila, da je bila prisotnost poročenih 
črnk na trgu dela vedno večja kot prisotnost poročenih belk. Črnski 
moški so v nesorazmernem obsegu dobivali delo v kmetijstvu in na 
drugih slabo plačanih delovnih mestih, črnske ženske pa pri doma-
čih in drugih uslužnostnih opravilih. Od zadnjega desetletja 20. sto-
letja je imela visoka stopnja nezaposlenosti med črnskimi moškimi 
še dodaten vpliv na družinsko življenje, saj je število sklenjenih za-
konskih zvez upadlo. William Julius Wilson, Orlando Patterson in 
drugi trdijo, da se nekateri nočejo poročiti, če ne morejo utemelje-
no upati, da bodo lahko preživljali družino.8

Kar zadeva socialni razred, so zaradi vedno večjega števila nikoli 
poročenih mater, ki živijo v revščini, pisci zakona o reformi socialnih 

 7 Nevada Departement of Human Resources proti Hibbs, 538 U. S. 721, sodba, izre-
čena 27. maja 2003.

 8 Wilson upravičeno poudarja, da je treba nujno končati brezposelnost, vendar spo-
dobno plačana delovna mesta samo za moške ne bodo zagotovila enakosti zakon-
cev niti v belskih niti v črnskih družinah. Če delovna mesta ne bodo na razpolago 
tudi ženskam in če tako moškim kot ženskam na bodo omogočeni načini, da bi 
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prejemkov iz leta 1996 (Zakon o osebni odgovornosti in priložno-
sti za delo) vnesli v zakon določbo, ki od mater prejemnic socialne 
podpore zahteva, da imenujejo biološke očete svojih otrok. Država 
bi nato lahko od očeta terjala preživnino za otroka, in če oče ne bi 
priskrbel dovolj denarja, da bi mater in otroka potegnil iz revščine, 
bi morala mati delati zunaj doma. Zagovorniki določbe so upali, da 
če bi mati imenovala očeta, bi ju država lahko spodbudila k poroki. 
Tudi če se ne bi poročila, bi otroka tedaj preživljal, oče in ne drža-
va. Vendar mnoge ženske, ki so bile upravičene do socialne podpore, 
niso hotele imenovati očeta svojih otrok – ene, ker so hotele skrbeti 
za otroka z nekom drugim ali same, druge, ker so se bale zlorabe s 
strani očeta, in tretje, ker so vedele, da oče nima denarja (in pogo-
sto tudi ne zaposlitve).
Poroka ni učinkovito sredstvo za boj proti revščini in je tudi ni 

primerno uporabljati v ta namen. Stopnja brezposelnosti je visoka 
zato, ker je delovnih mest, ki prinašajo plače za spodobno življenje, 
veliko manj kot nezaposlenih iskalcev zaposlitve. Plače, ki jih pre-
jemajo mnogi možje, ki vendarle uspejo najti zaposlitev, ne zado-
stujejo za preživljanje družine, dodatna ženina plača pa ni v veliko 
pomoč, če ni na voljo dostopno otroško varstvo. Z reševanjem pro-
blema ženske revščine na način, da jih pripnemo na moškega, ki 
jih lahko preživlja, samo še povečamo neenakost in ranljivost zno-
traj zakonske zveze. S spodbujanjem žensk k sklepanju zakonskih 
zvez z moškimi lahko njih in njihove otroke izpostavimo družinske-
mu nasilju, ne da bi jim obenem ponudili osebna ali skupna sred-
stva, da bi se izvile iz nevzdržnih življenjskih razmer.
Razumevanje zakonske zveze kot pogodbe samo po sebi še ne ob-

likuje reform, ki so potrebne, da bi spremenili strukture v družini 
in na delovnem mestu, sistem socialnih prejemkov in uslug na tak-
šen način, da bi tako moški kot ženske imeli možnost, da opravljajo 
tako javno kot skrbniško delo. Naslednja faza boja za dosego spolne 
in zakonske enakosti mora vključevati javno zavezanost svobodi in 

  lahko združevali plačano delo in skrb za družino, bodo odnosi med zakoncema 
ostali hierarhični in neenaki. V The Ordeal of Integration Orlando Patterson piše 
o konfliktih med črnskimi moškimi in ženskami, zaradi katerih je število zakon-
skih zvez med črnskimi Američani upadlo. 
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enakosti in mora poseči ne samo v zakonsko pravo, ampak tudi v 
ekonomske okoliščine. 
Vrsta reform bi družbo približala večji pravičnosti v zakonu. Ena 

izmed teh reform bi bila, da bi ljudem zagotovili, da si lahko najde-
jo zaposlitev s spodobno plačo. Enako delo bi moralo biti plačano 
enako, pa naj ga opravi delojemalec s polnim ali delnim delovnim 
časom. Ugodnosti bi morali biti deležni vsi delavci, in ne samo tisti, 
ki ustrezajo modelu idealnega delavca (tudi osnovno zdravstveno za-
varovanje ne bi smelo biti vezano na zaposlitveni status). Prav tako 
bi moralo biti delo organizirano tako, da bi dopuščalo skrbniško 
delo, na primer s krajšim delovnim tednom in z bolj prilagodljivim 
delovnim časom. Če nočemo marginalizirati skrbnikov, bi morala 
vsaka celovita družinska politika vključevati kakovostno in dostopno 
otroško varstvo, pa tudi nekakšen otroški dodatek, kot ga poznajo v 
evropskih državah. Plačan starševski dopust tako za moške kot žen-
ske bi spodbudil moške, da bi sodelovali pri skrbi za otroka, še zla-
sti če oče svojega dopusta ne bi mogel prenesti na nekoga drugega, 
ampak bi ga moral ali izkoristiti ali bi to ugodnost izgubil. V prime-
ru razveze bi morali dohodek obeh, tako glavnega služitelja kruha 
kot glavnega skrbnika, obravnavati kot skupno lastnino, s čimer bi 
prišla do izraza zakonska skupnost, še zlasti če bi bili zraven otro-
ci ali druge odvisne osebe.
Ti ukrepi seveda ne izčrpajo vseh možnosti, vendar pa dovolj jasno 

ponazarjajo temeljni poudarek: če hočemo uveljaviti načelo zakonske 
enakosti, morajo biti moški in ženske v enaki meri sposobni oprav-
ljati naloge, ki jih zahtevata tako javno kot zasebno področje, nositi 
odgovornosti tako delavca zunaj doma kot družinskega skrbnika. 

III. Javni status ali individualna pogodba?

Pogodbeni model ima veliko razlogov na svoji strani. Uspešno zaja-
me tisto, čemur Milton Regan ml. v Alone Together pravi »zunanji 
pogled« na zakonsko zvezo, ki poudarja načine, na katere zakon-
ska zveza služi interesom različnih posameznikov. Pogodbeni model 
dobro predstavlja vlogo, ki jo v zakonski zvezi igrata izbira in poga-
janje. Oblikovanje poročne pogodbe je za par koristna vaja, saj po-
tencialna partnerja spodbudi, da ocenita svoje individualne potrebe 
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in vire osebnega zadovoljstva, jasno izrazita svoja pričakovanja in 
zamejita področja tako sporazumov kot tudi konfliktov. Pravno poj-
movanje zakonske enotnosti in sentimentalizacija vloge ženske kot 
»angela v hiši« sta v resnici pogosto spodrezala subjektivnost in av-
tonomijo poročene ženske. Zunanji pogled nudi pomembno proti-
sredstvo proti temu.
Kontraktualizem je manj uspešen, ko skuša zajeti tisto, čemur Regan 

pravi »notranji pogled« na zakonsko zvezo, ki razmerje obravnava 
od znotraj in bolj poudarja skupno izkustvo kot pa vzporedna življe-
nja partnerjev. Pri notranjem pogledu pride do izraza dejstvo, da s 
poroko ljudje postanejo del entitete, ki je ni mogoče zvesti na njene 
sestavine ali je izenačiti z njimi. To pojmovanje zakonske zveze kot 
entitete, ki je drugačna od obeh zakoncev, je bilo historično za žen-
ske zatiralsko. Nauk, da sta mož in žena »eno« in da v očeh prava 
oblikujeta novo »osebo«, je poročene ženske vse do druge polovi-
ce 19. stoletja prikrajšal za pravico, da same posedujejo lastnino in 
pristopajo k pogodbam v lastnem imenu. Pred uveljavitvijo brez-
krivdne razveze konec šestdesetih let 20. stoletja je moralo sodišče 
ugotoviti, da je eden izmed zakoncev zagrešil prestopek »proti za-
konski zvezi«, da bi dovolilo razvezo. Nesloga ni bil veljaven razlog 
za razvezo, tudi če sta hotela oba partnerja končati zakon. Še celo 
danes policija včasih prezre pritožbe zaradi domačega nasilja, češ 
da noče »vdirati« v zasebno področje poročenega para. 
Kljub žalostni preteklosti pa predstava, da zakonska zveza tvori en-

titeto, ki je ni mogoče zvesti na posameznega zakonca, uspešno za-
jame neko resnico o pomembnih človeških razmerjih in bi jo lahko 
uporabili pri preoblikovanju družbenih in ekonomskih ustanov na 
želene načine. Takšno razumevanje zakonskega razmerja bi lahko v 
prihodnosti uporabili ne za podrejanje žensk, temveč za zavzemanje 
za pravice poročenih partnerjev do socialne in ekonomske podpo-
re, ki bi ohranjale družinska razmerja in bi zakoncema omogočale, 
da bi skrbela drug za drugega. Ta pravica, da lahko skrbiš za part-
nerja ali si deležen njegove skrbi, ni isto kot pravica posameznika 
do zdravstvenega varstva ali socialnih uslug. Javne zaščite in pod-
pore združevalnih in čustvenih vezi prav tako ni treba omejevati na 
poročene partnerje ali na starše in otroke. Nasprotno, spoznanje o 
neizbežni odvisnosti in pomembnosti skrbi za druge bi moralo ljudi 



32

privesti do vprašanja, katera druga razmerja si prav tako zaslužijo 
javno podporo.
Pojmovanje zakonske zveze kot statusa upošteva (in tega pogod-

beni model ne) vlogo, ki jo imajo predana razmerja pri oblikovanju 
sebstva. Obljuba, da boš ljubil drugega – v zakonu, prijateljstvu ali 
skupnosti –, osebo zavezuje k ravnanju, ki izpolnjuje to obveznost. 
Pogodba tudi ne izraža predstave o brezpogojni predanosti, naj bo 
drugi osebi ali razmerju samemu. Pogodba namesto zakonske zveze 
sloni na predstavi daj-dam, kjer vsaka stran kot razumen barantač 
ponudi nekaj in se strinja s pogoji zamenjave. Vendar je zakonska 
predanost nepredvidljiva in odprta in obvez, ki jih prinaša, ni mo-
goče v celoti določiti vnaprej. To, kar lahko zahteva ljubezen, dov-
zetna za blagor drugega, je že po svoji naravi nepredvidljivo.
Glede na naš javni diskurz, ki posameznike tako pogosto obra-

vnava preprosto kot potrošnike na trgu, je še toliko bolj pomembno 
vztrajati pri družbenih in relacijskih plateh našega življenja. Kon-
traktualistični model, ki - kakor je zapisal Hendrik Hartog v Man 
and Wife in America - zakonsko zvezo prikazuje kot »nič drugega 
kot zasebno izbiro in zbirko zasebnih praks«, ni kos nalogam pre-
oblikovanja zakonske zveze. Zakonska zveza vključuje spoštovanje 
posameznikov in njihovih razmerij. Je posebno očiten primer prak-
se, ki temelji tako na individualnosti kot na »skupnem namenu, ki 
presega sebstvo« (Regan). Če je takšna predanost nekaj dragocene-
ga in jo hoče naša politična skupnost olajšati, potem moramo preu-
čiti in odstraniti ovire za takšna razmerja. Teh ovir pa je nešteto, še 
zlasti med revnimi. Njihova odstranitev nas sooča z velikansko na-
logo – reformirati delovno mesto, socialno varstvo in skrb za druge. 
Toda ker sta pojem javnega dobrega in kolektivne odgovornosti pod 
nenehnim udarom, bi nas izločevanje države iz uveljavljanja pra-
vičnosti v zakonski zvezi in družini potisnilo v napačno smer. Zato 
moramo vztrajati, da je zakonsko in družinsko pravo mogoče in po-
trebno preoblikovati tako, da se sklada z načeli pravičnosti, ki ter-
jajo enakost in enako svobodo za vse državljane.



II. del
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Božidar Debenjak 
Partnerstvo in konsekvence 
Argumenti za pravno varnost

1. O partnerstvih

Debata o partnerstvu se često omejuje na zvezo dveh oseb, po pra-
vilu raznospolnih, ki temelji na erosu. Potem se nadalje razpravlja o 
tem, ali naj bo samo raznospolna zveza ortodoksna, kakšne praktike 
naj veljajo za povsem ortodoksne in »normalne« in kaj naj se stori 
s heterodoksno, torej istospolno zvezo. Tako zastavljena debata se 
potem rada prevesi v razglabljanja o ortodoksnem in heterodoksnem 
seksusu, kar je izzvalo pri nekdanjem kanadskem premieru Pierru 
Trudeauju bonmot, da »država nima kaj iskati v spalnicah nacije«.
Vendar z gornjo omejitvijo ne pridemo do glavnih realnih proble-

mov. Prvič, eros kot tak, pa naj bo v gornjem smislu ortodoksen ali 
heterodoksen, res ni predmet, do katerega naj bi se država oprede-
ljevala. In dokler gre samo za eros ali celo samo za seks, je dopust-
ni interes države dokaj skromen: omejuje se na ekscesne, patološke 
in kriminalne deviacije: ščiti nedotakljivost življenja in telesa, ščiti 
nemočne (otroke, umsko nedozorele, odvisne) pred spolnim izko-
riščanjem, sankcionira delikte, ki jih pokriva štorasto ime »spolno 
nadlegovanje«.
Ljubezen sama, pa naj bo to agape, eros ali seks, ni v sferi države 

in prava. V tej sferi so šele razmerja, ki nastanejo in se vsaj za nekaj 
časa ustalijo na podlagi ene ali več teh razsežnosti ljubezni.
Na takšni podlagi nastane lahko skupno gospodinjstvo, pridobitna 

skupnost, jedrna družina, širša družina, pa tudi komuna, denimo v 
skvotu, ali pa cenobij ali kongregacija. Vsaka od teh oblik se znajde 
v mreži problemov, ki jih zajemajo državni zakoni.
Veliko število ljudi živi v partnerstvih, nekateri pa pač ostajajo sami, 

med eksistenco kot samska oseba in življenjem v partnerstvu pa so 
seveda prehodi različnih oblik, v katerih se osebe na »neprofitni« 
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način brigajo druga za drugo. Ta neprofitnost je bistvena značilnost 
partnerstev in tudi njihova več kot le koristnost za societeto. Ko bi 
bila vsaka skrb za zdravje drugega, vsaka najmanjša nega v bolezni, 
vsaka oblika psihološkega suporta in dajanja moralne opore zgraje-
na na profitni osnovi, bi ne bilo družbe, ki bi to lahko sfinancirala. 
Ta množica prostovoljnega dela in vlaganja energij, ki se investira v 
partnerstvih, je preprosto podlaga obstoja družbe same.
Partnerstva pa niso samo agape, temveč so neprofitne združbe, ki 

imajo ekonomsko neizmerno velik učinek in temu primerno potre-
bujejo tudi pravni okvir; v njih se dogaja medsebojna skrb, v delu 
njih, najbolj v družini, tudi posebna skrb za novo generacijo; bistven 
je »etični pogon« delovanja, torej osebno razdajanje; njihov delovni 
in odgovornostni input je neprimerljiv s plačanim delovnim vlož-
kom v storitvenih dejavnostih vzgoje in nege; brez tega dela iz na-
slova agape bi družba jasnoda bankrotirala.

2. Skupno gospodinjstvo

Skupno gospodinjstvo je lahko partnerstvo sorojencev ali sorodni-
kov; lahko si ga ustvarita »ortodoksna« ali »heterodoksna« seksua-
lna partnerja; lahko v njem (spolno eksogamno) žive dobri znanci 
ali prijatelji; skupno gospodinjstvo je običajno v družini, komuni in 
cenobiju. Iz skupnega gospodinjstva izraščajo materialna dejanstva, 
ki potrebujejo regulacijo; stanovanje in njegovi stroški, izdatki za 
potrebščine, gospodinjski pripomočki in tako dalje.
Skupno gospodinjstvo je lahko trajno ali za krajšo dobo, iz njega 

člani odhajajo, prej ali slej pa se vsako konča, lahko s smrtjo. Nje-
gov obstoj in njegov konec imata neko premoženjskopravno razsež-
nost. Čim krajša je doba obstoja skupnega gospodinjstva, čim krajša 
je udeležba posameznika v njem in čim manjši premoženjski vložek 
je v igri, tem manjši je pravni interes, in seveda obratno.
Dokler skupno gospodinjstvo normalno funkcionira, naj bi se dr-

žava vanj ne vtikala, vendar pa ima država neka okvirna pravila, 
kakšno je normalno funkcioniranje. Skupno gospodinjstvo je tako 
ali drugače registrirano, saj je navsezadnje poštni naslov in naslov 
za račune. Stroški za vodo npr. se često v večstanovanjskih hišah 
dele med gospodinjstva po številu članov le-teh.
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Ob hudih disfunkcijah skupnega gospodinjstva – ob neplačevanju 
obveznosti, ob notranjih nesoglasjih in obračunavanjih intervenira-
jo organi države: policija, inšpekcije, rubežniki.
Iz tega sledi, da je skupno gospodinjstvo vsaj v minimalni obli-

ki pravno registrirano. Državnih intervencij je prosto, kolikor nor-
malno funkcionira.
Iz naslova skupnega gospodinjstva pa ne slede nobene pravice 

ali dolžnosti, ki jih imajo svojci: dostop do informacij, zastopanje 
ob odsotnosti, skrb za bolnika, skrb za otroke bolnega ali umrlega 
člana gospodinjstva.
Gospodinjstvo pa je lahko tudi solitarno: ena oseba se sama oskr-

buje. Absurd (in contradictio in adiecto) je, če mediji pišejo pri tem 
o »enočlanski družini« (Delo, priloga Ona, 7. 2. 2006).

3. Zakonska ali zunajzakonska zveza

Tradicionalna zakonska zveza nastane s poroko raznospolnega para. 
Akt poroke (in nato »konzumiranja zakona« s prvim koitusom) vzpo-
stavi med partnerjema pravno razmerje najbližjih svojcev. V ritualu 
sklenitve zakonske zveze se partnerja pravno transsubstancializirata 
v zakonca, ki jima zadevna zakonodaja omogoča vzajemno dedova-
nje, pridobivanje informacij ob bolezni, zastopanje v primeru odso-
tnosti ipd. (seveda vse v mejah zakonskih določb), in nalaga skrb 
drugega za drugega v primeru bolezni ali opešanja.

Zakonska zveza se anulira, če en partner ali oba skupaj dokaže-
(ta), da »zakon ni bil konzumiran«. Ta anahronizem ostaja iz časa, 
ko je bila šele poroka licenca za seks. A ker se poročajo tudi osebe 
v pozni starosti, je to insistiranje na »konzumiranem zakonu« že 
onkraj meja dobrega okusa. S sklenitvijo zakonske zveze napove-
dani, a potem neizpeljani koitus ni več kronski dokaz za goljufivi 
namen. A tudi že prej je bil to le na zahtevo enega od zakoncev; 
saj če sta se odločila za »beli zakon«, seksualna aktivnost tako in 
tako ni bila predvidena.
Obenem pa je ta anahronizem tudi eden od kamnov spotike, ko 

zahtevajo istospolni pari pravno izenačenje svoje trajne zveze s tra-
dicionalno. Seksistično je pri tem že samo razglabljanje, kako neki 
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bosta partnerici ali partnerja »zakon konzumirali/konzumirala«; kaj 
nas to briga! Dve osebi sta do te mere povezali svoji življenji, da 
se hočeta pravnoveljavno obvezati, da postaneta najbližja svojca v 
smislu medsebojnih pravic in dolžnosti: da bosta smeli/smela pol-
noveljavno skrbeti drug za drugega.
Zakon se lahko konča z ločitvijo: z njo se status svojcev razkle-

ne, premoženje pa pravno jasno razdeli. Ločena zakonca sta spet 
samski osebi, nimata več medsebojnih pravic in obvez. Ves čas go-
vorimo o paru brez otrok (ali o paru z odraslimi potomci).
Zunajzakonska zveza ne prinaša statusa svojca. Partnerja lahko 

živita v skupnem gospodinjstvu, ob bolezni lahko neprizadeti ali 
manj prizadeti streže bolj prizadetemu; toda če en partner leži v 
bolnici, bo obseg informacij, ki jih bo dobil drugi partner, odvi-
sen od presoje zdravnika, saj vprašujoči pravno ni najbližji svojec. 
Tudi o občutljivih odločitvah zastran nadaljnjih zdravstvenih ukre-
pov ni meritoren sogovornik, kaj šele, če gre za odločanje o umet-
nem podaljševanju vegetiranja oziroma odklopu aparatur. Naj sta 
partnerja o tem stokrat ali tisočkrat dogovorjena – tega dogovora 
ni mogoče meritorno sporočiti zdravniku. Zakonski drug je najbliž-
ji svojec, zunajzakonski partner ni; zato prvi lahko meritorno spo-
roča vsebino partnerjevega sporočila, drugi pa ne.
Podobna omejitev velja za urade in za banke. Šele ob razklenitvi 

zunajzakonske zveze, ko si partnerja pred sodišči dokazujeta, po 
kakšnem ključu naj se razdeli v času partnerjevanja pridobljeno 
premoženje, ali pa po smrti, ko gre za dedovanje, je zunajzakonska 
zveza lahko statusno izenačena z zakonsko: obe se namreč obrav-
navata kot skupno gospodinjstvo, pri čemer se pri zakonski zvezi 
skupno gospodinjstvo predpostavlja, njegov morebitni neobstoj pa 
je treba dokazati, pri zunajzakonski zvezi pa je ravno obratno.
Argument, ki se navaja v prid zunajzakonski zvezi, je njena svo-

boda, torej potreba po nenehni obojestranski skrbi za njeno na-
daljevanje in trdnost, saj je taka zveza hitro razvezljiva, medtem 
ko ima ločitev zakona lahko pravne zaplete, ki bi jih morala pa-
metna zakonodaja znati minimalizirati. Toda ker je zunajzakonska 
zveza skoraj vedno povezana s skupnim gospodinjstvom (brez tega 
je zgolj »razmerje«), prinaša njen morebitni razpad podobne zopr-
ne nasledke kot razveza zakona: odločitve, kaj bo s premoženjem, 
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pa naj gre za nepremičnine, opremo, avto, počitniške dobrine, hišne 
živali.
Včasih pa zunanje okoliščine narekujejo, da se izbere zunajzakon-

ski model zveze. Tak primer je bil v Nemčiji po drugi svetovni vojni, 
ko bi poroka ogrozila vdovsko pokojnino, zato je cvetela zunajzakon-
ska zveza »Onkelehe«, torej »stričevski zakon«. Vdovin partner je bil 
za javnost »stric«.
Poseben primer so zunajzakonske zveze, katerih udeleženca ne bi 

mogla skleniti zakonske zveze, saj vsaj eden od njiju ni pravno sam-
ska oseba. Tu je zaščita še manjša, izenačenja z zakonsko zvezo pa 
tudi ob razklenitvi ali smrti ni.
Mnogi od problemov zakonskih in pa zunajzakonskih zvez so rešljivi 

z vzorčno notarsko pogodbo o premoženjskih vprašanjih, ki bi jo part-
nerja izbrala. Ali bi bilo mogoče zadovoljivo rešiti tudi vprašanje statu-
sa svojca za partnerja iz zunajzakonske skupnosti, pa je vprašljivo.

4. Družina

Družina je dvo- ali večgeneracijska skupnost, v kateri se dogaja pri-
marna socializacija otrok. Šteje najmanj dva člana (enega odraslega 
in enega otroka), gornje številčne meje pa ni mogoče definirati. Taka 
definicija je preostanek po vseh transformacijah, ki jih je družina pre-
živela v zadnjih sto letih.
Tradicionalna slika družine pozna dva modela: jedrno družino iz 

staršev in otrok in pa širšo družino iz več generacij: enega para sta-
rih staršev, starševskega para, otrok, tet in stricev v istem gospodinj-
stvu. Prvi model je bila mestna družina, drugi pa je prevladoval na 
vasi. Tadva modela nikoli nista bila edina, ob njiju so obstajale »ne-
popolne družine« vdovcev oziroma vdov, pa nekdaj zaničevane ma-
tere z nezakonskimi otroki, pa posvojitelji s posvojenci, pa stari starši 
kot rejniki vnukov, pa rejništva in še kaj. Toda prva dva modela sta 
imela ugled »normalnosti«. Seveda živita še danes, in trdna druži-
na tega tipa je dober socializacijski temelj za otroke. Toda dobra so-
cializacija se lahko dogaja in se res dogaja tudi v netradicionalnih 
tipih družin.
Tradicionalna družina pa se ni primarno zasnovala na romantič-

ni podlagi ljubezni med »Romeom« in »Julijo«; taka ljubezen je bila  




