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SKLEP 

 

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude družbe TU-VAL, d.o.o., Domžale, na seji dne 7. 

marca 2002 

 

sklenilo: 

 

Predlog, naj se do končne odločitve zadrži izvrševanje 5. točke 43. člena, 47. člena, 49. a, b, c in č 

člena, 2. točke 55. člena in 56. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni list RS, 

št. 67/93, 39/97 in 52/99), se zavrne. 

 

Obrazložitev 

 

1. Pobudnica navaja, da je kot manjšinska upnica udeležena v postopku prisilne poravnave družbe 

Metalka Trgovina, d.d., Ljubljana, ki se vodi pod št. St. 107/2001 pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani. 

V konkretnem postopku prisilne poravnave naj bi prišlo do številnih kršitev postopka, zaradi suma 

kaznivih dejanj pa naj bi bile zoper odgovorne osebe tudi podane kazenske ovadbe. Z razvrščanjem 

upnikov na razrede naj bi Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (v nadaljevanju ZPPSL) 

privilegiral večinske upnike, manjšinskim upnikom pa je onemogočeno enakopravno odločanje v 

postopku prisilne poravnave. Po zatrjevanju pobudnice naj bi do sedaj utrpela že za več kot 3 mio SIT 

škode. Pobudnica zato predlaga, naj Ustavno sodišče začasno zadrži izvrševanje izpodbijanih določb. 

 

2. Po določbi 39. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 - v nadaljevanju ZUstS) 

lahko Ustavno sodišče do končne odločitve v celoti ali delno zadrži izvršitev predpisa ali splošnega 

akta za izvrševanje javnih pooblastil, če bi zaradi njegovega izvrševanja lahko nastale težko 

popravljive škodljive posledice. Čeprav pobudnica zatrjuje nastanek težko popravljivih škodljivih 

posledic zgolj pavšalno, Ustavno sodišče ugotavlja, da bi ob neenakopravnem obravnavanju upnic 

pobudnici lahko nastale težko popravljive škodljive posledice. 

 

3. Kadar Ustavno sodišče odloča o začasnem zadržanju izvrševanja izpodbijanega predpisa, vselej 

tehta med škodljivimi posledicami, ki bi jih povzročilo izvrševanje morebiti protiustavnega zakona, in 

med škodljivimi posledicami, ki bi nastale, če se izpodbijane zakonske določbe ne bi izvrševale. Če bi 

Ustavno sodišče zadržalo izvrševanje izpodbijanih določb, bi to pomenilo, da v času zadržanja 

postopka prisilne poravnave sploh ne bi bilo mogoče opraviti. Ta posledica pa je v primerjavi s 

posledico, ki lahko nastane ob neenakopravnem obravnavanju manjšinskim upnikom v konkretnih 

postopkih, nedvomno večja. Zadržanje izpodbijanih določb bi namreč pomenilo začasno neuporabo 

instituta prisilne poravnave. Z navedenim pa bi bili prizadeti vsi udeleženci postopka prisilne 

poravnave: dolžniki sami, katerih poslovanje bi bilo zaradi prezadolženosti oteženo in zato njihov 

obstoj ogrožen, kot tudi upniki, katerih možnosti poplačila bi se, zaradi poslabšanja položaja dolžnika, 

zmanjšale. Ustavno sodišče je zato predlog za začasno zadržanje zavrnilo. 

 

4. Ustavno sodišče je iz istih razlogov, kot jih navaja pobudnica, že začelo postopek za oceno 

ustavnosti prvega odstavka 56. člena ZPPSL (odločba Ustavnega sodišča št. Up-148/01 z dne 

29.11.2001, Uradni list RS, št. 101/01). Kolikor bi bili manjšinski upniki, med njimi tudi pobudnica, v 

konkretnih postopkih neenakopravno obravnavani, lahko do odločitve Ustavnega sodišča glede 

izpodbijanih določb svoje pravice zavarujejo z vsemi z zakonom dovoljenimi pravnimi sredstvi, 

vključno z ustavno pritožbo. Ustavno sodišče je tudi odločilo, da bo zadevo obravnavalo prednostno. 

 

5. Ustavno sodišče je ta sklep sprejelo na podlagi 39. člena ZUstS v sestavi: predsednica dr. Dragica 

Wedam Lukić ter sodnici in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, Milojka Modrijan, 
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dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk, Franc Testen in dr. Lojze Ude. Sklep je sprejelo soglasno. Pritrdilno 

ločeno mnenje je dal sodnik Fišer. 

 

 

 

Predsednica 
dr. Dragica Wedam Lukić 


