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ODKLONILNO LOČENO MNENJE SODNICE DR. ETELKE 
KORPIČ – HORVAT K ODLOČBI ŠT. U-I-307/11, KI SE MU 

PRIDRUŽUJE SODNICA JASNA POGAČAR 
 
 

1. Želim pojasniti, zakaj sem glasovala proti sprejeti odločitvi o razveljavitvi 1. do 17. 

člena Zakona o postopkih za uveljavitev ali odpustitev odgovornosti družbenikov za 

obveznosti izbrisanih gospodarskih družb (Uradni list RS, št. 87/11 – v nadaljevanju 

ZPUOOD). Soglašam, da ostane v veljavi 18. člen ZPUOOD, po katerem preneha 

odgovornost (aktivnih) družbenikov za obveznosti izbrisane družbe za naprej, od 

uveljavitve navedenega zakona. Ne morem pa se strinjati z odločitvijo Ustavnega 

sodišča o razveljavitvi 1-17. člena ZPUOOD, ker menim, da odločitev temelji na 

nepravilnem izhodišču, to je, da varuje le upnike, ne pa tudi družbenike.  

 

2. Cilj ZPUOOD je bil jasen, to je zavarovati položaj družbenikov, ki so že od 

veljavnosti Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99, 110/99 

in 31/07 – v nadaljevanju ZFPPod) leta 1999 in pozneje na podlagi Zakona o 

finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju 

(Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10, 106/10, 26/11 in 47/11 – v 

nadaljevanju ZFPPIPP) neupravičeno odgovarjali za obveznosti družbe. Družbeniki 

so bili odgovorni za obveznosti izbrisane družbe zgolj zato, ker niso predlagali stečaja 

te družbe, čeprav so enako možnost predlagati stečaj imeli tudi upniki. Odgovornost 

družbenikov je bila neomejena in solidarna, nastopila je po samem zakonu, 

avtomatično, z izbrisom družbe iz sodnega registra, ne glede na krivdo družbenikov. 

Temu so sledile tudi odločitve Ustavnega sodišča predvsem v odločbi št. U-I-135/00 z 

dne 9. 10. 2002 in odločbi št. U-I-117/00 z dne 19. 4 2001. Takšne ureditve 

odgovornosti družbenikov ni določil Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 

65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11 in 32/12 – ZGD-1), ki je temeljni 

zakon korporacijskega prava, niti je ne poznajo druge države, saj je v nasprotju s 

temeljnimi načeli korporacijskega prava od njegovega nastanka naprej in prostim 

pretokom kapitala. V kapitalskih družbah se ob njihovem prenehanju obveznosti 

upnikov poravnajo iz sredstev družbe, ne pa iz osebnega premoženja družbenikov. Ti 

odgovarjajo le v primeru, ko gre za spregled pravne osebnosti. 



 

 

 

  

3. V skladu z zgoraj navedenim bi Ustavno sodišče moralo presojati tako položaj 

družbenikov kot položaj upnikov, celotno situacijo tudi za nazaj in ne zgolj določb 

ZPUOOD, ker gre za več kot le za formalno odločitev, ali so sporna določila ZPUOOD 

ustavno skladna. Ustavno sodišče ne bi smelo ponovno prezreti družbenikov, ampak 

jih prav tako kot upnike zavarovati zaradi kršitve 33. člena Ustave (pravice do 

zasebne lastnine). Ustavno sodišče bi moralo odločitev sprejeti na podlagi tehtanja 

položajev obeh, družbenikov in upnikov. Če je menilo, da vloga Državnega zbora ni 

bila zadostno dobro utemeljena, da bi lahko presojalo zadevo v celoti, tudi glede 

ureditve položaja družbenikov, bi lahko uporabilo institut koneksitete. Da se je 

Ustavno sodišče zavedalo ustavno neskladnega položaja družbenikov, izhaja iz same 

odločitve, ko je ohranilo v veljavi 18. člen ZPUOOP, s čimer je bilo za naprej 

neskladje odpravljeno, ni pa bilo sanirano za nazaj, s čimer pa nisem mogla soglašati. 
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