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1. Glasovala sem proti odločbi, ki jo je sprejela večina. Z ločenim mnenjem želim 
pojasniti, zakaj menim, da je odločitev v 2. točki izreka napačna. Ustavno sodišče je s to 
odločitvijo razveljavilo izpodbijana sklepa, izdana v izvršilnem postopku, in zadevo vrnilo 
prvostopenjskemu sodišču v novo odločanje. 
 
2. Ustavna pritožnika sta bivša družbenika družbe, ki je bila izbrisana iz sodnega registra 
na podlagi ZFPPod. V zadevi sta potekala dva izvršilna postopka, prvi zoper izbrisano 
družbo (Ig 124/98), v katerega sta pozneje vstopila tudi pritožnika s predlogom za 
obnovo postopka ter s predlogom za razveljavitev neutemeljenega potrdila o 
pravnomočnosti sklepa o izvršbi, izdanega zoper izbrisano družbo, in drugi zoper oba 
ustavna  pritožnika (I 167/2001).1 Predmet obravnave pred Ustavnim sodiščem je bil 
drugi  izvršilni postopek (I 167/01), ki je potekal zoper ustavna pritožnika, in sicer v 
naslednjem časovnem zaporedju: 

• dne 28. 12. 2001: Zoper oba pritožnika je bil izdan sklep o izvršbi št. I 167/01 na 
podlagi izvršilnega naslova, tj. pravnomočne sodne odločbe (sklepa št. Ig 
124/98). 

• dne 15. 1. 2002: Vložen je bil ugovor zoper sklep št. I 167/01, s katerim sta 
pritožnika med drugim ugovarjala, da sta bila v izbrisani družbi le pasivna 
družbenika. 

• dne 8. 5. 2002: Pritožbeno sodišče je s sklepom št. II Cp 104/2002 odločilo o 
ugovoru in ga zavrnilo. V obrazložitvi se je pri zavrnitvi navedb pritožnikov o njuni 
pasivni vlogi v družbi sklicevalo na določbo četrtega odstavka 27. člena ZFPPod 
v zvezi s prvim odstavkom 394. člena ZGD. Ta sklep je bil izdan in postal 
pravnomočen pred izdajo sklepa Ustavnega sodišča o prekinitvi izvršilnih 
postopkov zoper družbenike št. U-I- 135/00 z dne 23. 5. 2002 (Uradni list RS, št. 
50/2002) in  pred izdajo odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-135/00 z dne 9. 10. 
2002 (Uradni list RS 93/2002)2. Pritožnika zoper ta sklep nista vložila ustavne 
pritožbe. 

• dne 25. 3. 2004: Zaradi navedene odločbe Ustavnega sodišča sta pritožnika 
vložila (novi) ugovor po izteku roka in se pri tem sklicevala na načelno pravno 
mnenje Vrhovnega sodišča na občni seji 30. 6. 2003. V njem sta (ponovno) 
zatrjevala in obrazložila svojo pasivno vlogo v izbrisani družbi. 

• dne 11. 10. 2005: Pritožbeno sodišče je z izpodbijanim sklepom št. II Cp 
674/2005 zavrnilo pritožbo zoper sklep o ugovoru po izteku roka. Kot odločilne 

 
1 Prvi izvršilni postopek zoper izbrisano družbo (Ig 124/98) se je končal neugodno za pritožnika. 
2 Sklep in odločba sta objavljena v Zbirki Odločbe in sklepi Ustavnega sodišča (OdlUS XI, 211). 
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razloge je navedlo:  "… Ustavno sodišče RS (je) šele na seji dne 23. 5. 2002 s 
sklepom U-I-135/00 najprej zadržalo izvrševanje določb 3. poglavja Zakona o 
finančnem poslovanju podjetij (ZFPPod), zatem pa s sklepom (pravilno odločbo) z 
dne 9. 10. 2002 razveljavilo šesti odstavek 580. člena Zakona o gospodarskih 
družbah (ZGD) ter četrti in peti odstavek 27. člena ZFPPod, kolikor se nanaša na 
družbenike, ki niso imeli vpliva na poslovanje izrisane družbe (t. im. pasivni 
družbeniki). Vendar pa po pravnomočnosti sklepa o izvršbi, s katerim je bila 
dovoljena izterjava denarnega zneska zoper dolžnika, le-ta ne moreta več 
uveljaviti ugovornega razloga iz 12. točke prvega odstavka 55. člena Zakona o 
izvršbi in zavarovanju (ZIZ) v zvezi s prvim odstavkom 56. člena ZIZ, kot sta to 
storila dolžnika v obravnavanem ugovoru, o katerem je odločalo z izpodbijanim 
sklepom sodišče prve stopnje in ga zavrnilo, saj razveljavitev predpisa, na podlagi 
katerega so obveznosti izbrisane družbe prešle na družbenika, velja le vnaprej. 
Tak ugovor bi bil dopusten le v postopkih zoper družbe, ki so bili prekinjeni zaradi 
izbrisa družbe med postopkom in ko upniki predlagajo, da se postopek nadaljuje 
zoper družbenike, ki šele zatem v postopek vstopijo. Pravice dolžnikov, ki 
zatrjujeta, da sta bila le pasivna družbenika, pa so varovane, kot izhaja tudi iz 4. 
tč. izreka citiranega sklepa (pravilno odločbe)  Ustavnega sodišča; do aktivnih 
družbenikov imajo namreč regresni zahtevek tisti pasivni družbeniki, na katerih 
premoženje je že bilo poseženo ali pa so odločbe, ki so izvršilni naslov in se 
glasijo nanje, že pravnomočne. Prvostopenjsko sodišče se je zato brez potrebe 
ukvarjalo z vprašanjem, ali sta bila dolžnika le pasivna družbenika…." 

 
3. Menim, da je stališče Višjega sodišča pravilno. Ustavno sodišče je s sklicevanjem na 
odločbo (št. U-I-351/04 in Up-357/03 z dne 20. 10. 2005, Uradni list RS, št. 96/05 in 
OdlUS XIV, 103) izhajalo iz položaja, ki ga ni mogoče primerjati s položajem ustavnih 
pritožnikov v obravnavanem primeru. Navedena odločba se nanaša na primere 
pravnega nasledstva na pasivni strani (četrti odstavek 24. člena ZIZ), ko je po izbrisu 
družbe prišlo do nadaljevanja izvršilnega postopka zoper družbenike (novega dolžnika) 
izbrisane družbe. V obravnavanem primeru pa je bil sklep o izvršbi izdan v izvršilnem 
postopku zoper družbenika, ki sta nato uporabila vsa razpoložljiva pravna sredstva v tem 
postopku, ne da bi nato zoper pravnomočni sklep o izvršbi vložila ustavno pritožbo. Le 
če bi to storila, bi Ustavno sodišče moralo upoštevati svojo sicer pozneje izdano odločbo 
(če bi o ustavni pritožbi odločalo po njeni izdaji). Upoštevati zato,  ker  po ustaljeni 
ustavnosodni presoji ustavna pritožba odloži pravnomočnost sodnih odločb, zoper 
katere je vložena. 
 
4. Z odločitvijo, h kateri dajem to ločeno mnenje, je tako Ustavno sodišče precedenčno 
odprlo vrata učinkovanju svojih odločb za nazaj tudi izven časovnega okvira, ki ga je v 
svoji praksi samo vzpostavilo. Določba 44. člena Zakona o Ustavnem sodišču (ZUstS) 
namreč določa, da razveljavitev zakona učinkuje le za naprej, torej za razmerja, ki še 
niso pravnomočno urejena. Ustavno sodišče je to določbo doslej razlagalo tako, da velja 
izjema le za tiste pravnomočne odločitve, zoper katere je bila pravočasno vložena 
ustavna pritožba. Ustavno sodišče le v takih primerih ni uporabilo pravila o izčrpanju 
vseh materialnopravnih ugovorov v postopku pred vložitvijo ustavne pritožbe. V 
obravnavanem primeru pa pritožnika nista vložila ustavne pritožbe zoper pravnomočni 
sklep sodišča (s katerim nista uspela), temveč sta po začetku učinkovanja navedene 
odločbe Ustavnega sodišča ponovno vložila ugovor in pritožbo ter šele zoper slednjo 
odločitev tudi ustavno pritožbo. Po mojem mnenju bi Ustavno sodišče iz že navedenih 
razlogov moralo ustavno pritožbo zavrniti. 
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 S o d n i c a  
                                                                                Mag. Marija Krisper Kramberger 
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