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1. Pobudniki so v obravnavani zadevi izpodbijali prvi odstavek 297. člena Zakona o gospodarskih 

družbah (ZGD) v delu, ki prepoveduje statutarno omejevanje glasovalnih pravic iz delnic, s katerimi se 

trguje na organiziranem trgu, in prvi odstavek 136. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah 

Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-F), v skladu s katerim so bile delniške družbe dolžne uskladiti 

svoje statute z navedeno prepovedjo v roku 18 mesecev od začetka poslovnega leta po uveljavitvi 

novele. 

 

2. Ustavno sodišče je z večino glasov na seji 21. oktobra 2004 odločilo, da izpodbijani določbi nista v 

neskladju z Ustavo. 

Svojo odločitev je oprlo na dve stališči, s katerima se ne strinjam. Prvo se nanaša na vprašanje, ali gre 

v obravnavanem primeru za neustaven poseg v pogodbeno svobodo delničarjev, drugo pa na 

vprašanje, ali je statutarna ureditev uresničevanja glasovalne pravice, ki jo dajejo delnice, eden od 

pogojev za ustanavljanje gospodarskih organizacij, ki je kot taka podvržena zakonskemu urejanju. 

 

3. Strinjam se z izhodiščem presoje izpodbijane določbe prvega odstavka 297. člena ZGD. Zatrjevanje 

pobudnikov, da ta določba posega v njihovo pogodbeno svobodo, je treba presojati z vidika določb 74. 

člena Ustave. Pogodbena svoboda strank je sicer del splošne svobode ravnanja iz 35. člena Ustave, 

vendar je na področju podjetništva zagotovljena v okviru svobodne gospodarske pobude iz prvega 

odstavka 74. člena Ustave. 

 

4. Ustava v prvem odstavku 74. člena določa, da je gospodarska pobuda svobodna, v drugem 

odstavku istega člena pa, da zakon določa pogoje za ustanavljanje gospodarskih organizacij (prvi 

stavek) in da se gospodarska dejavnost ne sme izvajati v nasprotju z javno koristjo (drugi stavek). Z 

zakonom, izdanim na podlagi prvega stavka drugega odstavka 74. člena Ustave, se torej predpisuje 

način uresničevanja ustavne pravice iz prvega odstavka tega člena (drugi odstavek 15. člena Ustave). 

Ustavno sodišče je že večkrat pojasnilo, da določanje pogojev za ustanovitev in poslovanje 

gospodarske družbe ne pomeni poseganja v svobodo gospodarske pobude in da je z zakonom 

urejena tipologija gospodarskih subjektov nujna za pravno ureditev trga ter za odvijanje pravnega 

prometa in s tem za pravno varnost (sklep št. U-I-49/94 z dne 6. 10. 1994, OdlUS III, 101). Iz njegove 

ustavnosodne prakse tudi izhaja, da je treba pogoje za ustanavljanje gospodarskih organizacij 

razumeti tako, da ne obsegajo le formalnih in materialnih pogojev za ustanovitev gospodarske 

organizacije (finančni, tehnični, delovno-varstveni, sanitarno-higienski, ekološki in drugi pogoji), 

temveč mednje sodi tudi določanje pravnoorganizacijskih oblik za opravljanje gospodarske dejavnosti 

in temeljnih značilnosti teh oblik (tako npr. odločba Ustavnega sodišča št. U-I-306/98 z dne 11. 4. 

2002, Uradni list RS, št. 37/02 in OdlUS XI, 60 in odločba Ustavnega sodišča št. U-I-137/97 z dne 15. 

3. 2001, Uradni list RS, št. 28/01 in OdlUS X, 43).[1] Na tej podlagi je Ustavno sodišče v obravnavani 

zadevi zaključilo, da zakonodajalec glede na prvi stavek drugega odstavka 74. člena Ustave v okviru 

svoje proste presoje - upoštevajoč pri tem tudi druge ustavne določbe - oceni, kakšna ureditev 

posameznih gospodarskih družb se mu zdi najprimernejša. Ustavno sodišče se ne more spuščati v 

oceno primernosti izpodbijane zakonske ureditve (23. točka obrazložitve). 

 

5. Z navedeno ugotovitvijo se ne strinjam. Strinjal bi se lahko, če bi šlo pri uporabi prvega stavka 

drugega odstavka 74. člena Ustave res samo za vprašanje primernosti v okviru proste presoje 

zakonodajalca. Pa ne gre. Tisto, kar izhaja iz dosedanje ustavnosodne prakse pa tudi teorije,[2] je, da 

prvi stavek prvega ostavka 74. člena ne pooblašča zakonodajalca za omejevanje pravic (v našem 

primeru 1. odstavka 74. člena), temveč samo za določanje načina njihovega izvrševanja. Meja med 
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določanjem (uzakonjanjem) načina izvrševanja pravice in njenim omejevanjem je lahko gibljiva in 

težko določljiva. 

 

Vendar pa nikakor ni stvar primernosti v okviru proste presoje zakonodajalca. Je stvar presoje 

Ustavnega sodišča: zakonodajalec namreč lahko v konkretnem primeru, sicer z namenom določiti 

način uresničevanja pravice, prekorači mejo dopustnega. To pomeni, da lahko prekorači okvir 

pooblastila za določitev načina uresničevanja pravice in s tem pravico omeji. 

 

Kot vsako človekovo pravico lahko zakonodajalec omeji tudi svobodo podjetništva, vendar ne na 

podlagi prvega stavka drugega odstavka 74. člena, temveč na podlagi drugega stavka drugega 

odstavka tega člena, po katerem se gospodarska dejavnost ne sme izvajati v nasprotju z javno 

koristjo. Za uzakonjanje teh omejitev pa veljajo kriteriji t.i. strogega testa sorazmernosti,[3] ker ne gre 

več za način uresničevanja pravice po drugem odstavku 15. člena, temveč za njeno omejevanje po 

tretjem odstavku 15. člena Ustave. 

 

6. Ustavno sodišče se torej ne bi smelo zadovoljiti s tem, da je ugotovilo, da izpodbijana določba 

prvega odstavka 297. člena ZGD uzakonja pogoj (prepoved), ki pomeni način uresničevanja svobodne 

gospodarske pobude. Moralo bi se opredeliti oziroma, ker se je postavilo na stališče, da gre za način 

izvrševanja pravice, utemeljiti, zakaj prepoved statutarnega omejevanja glasovalne pravice ne pomeni 

omejitve po tretjem odstavku 15. člena, kot so to zatrjevali pobudniki. 

 

Temu se po mojem mnenju ni mogoče izogniti zgolj z obširnim navajanjem, kaj vse se lahko umesti v 

okvir pogojev za ustanavljanje gospodarskih organizacij. Tudi če gre za nek pogoj (omejitev), ki ga po 

naravi stvari zakonodajalec lahko predpiše z zakonom kot način uresničevanja pravice, to še ne 

pomeni, da samo zaradi tega ne more, tako kot je v konkretnem primeru predpisan, pomeniti omejitve, 

ki jo je treba presojati kot omejitev - torej po tretjem odstavku 15. člena Ustave.[4] 7. Ne glede na 

navedeno je moje mnenje, da ne drži stališče Ustavnega sodišča, po katerem je ureditev glasovalnih 

pravic delničarjev in prepoved njihovega statutarnega omejevanja v javnih delniških družbah kot eno 

od vprašanj v zvezi z delovanjem skupščine družbe del zakonskega urejanja načina izvrševanja 

ustavne pravice do svobodne gospodarske pobude (25. točka obrazložitve). Z drugimi besedami to 

pomeni, da je ureditev glasovalni pravic delničarjev eden od pogojev za ustanovitev delniške družbe. 

Samo, če je temu tako, lahko zakonodajalec prepoved statutarnega omejevanja glasovalnih pravic 

delničarjem javnih delniških družb tako, da število glasov, ki jih ima posameznik glede na število 

delnic, ne more presegati določenega števila ali odstotka, uzakoni kot način izvrševanja svobodne 

gospodarske pobude po prvem stavku drugega odstavka 74. člena Ustave. In obratno - zakonodajalec 

bi lahko, na podlagi ocene v okviru svoje proste presoje, predpisal tudi omejitev glasovalne pravice kot 

način izvrševanja svobodne gospodarske pobude. 

 

8. Menim, da za svoje nestrinjanje s tem stališčem Ustavnega sodišča lahko najdem oporo prav v 

njegovi sodni praksi. Iz sklepa št. U-I-49/94 z dne 6.10.1994 (OdlUS III, 101), s katerim je Ustavno 

sodišče med drugim zavrnilo tudi pobudo za oceno ustavnosti drugega odstavka 580. člena ZGD, ki je 

nalagal uskladitev osnovnega kapitala obstoječim kapitalskim družbam, po mojem mnenju izhaja, da 

je Ustavno sodišče ločilo med t.i. članskimi oz korporacijskimi pravicami družbenikov v kapitalski 

družbi in med pogoji za ustanavljanje gospodarskih družb (oziroma organizacij). 

 

9. Moje stališče je torej, da pri prepovedi statutarnega omejevanja glasovalnih pravic ne gre za nekaj, 

kar bi lahko opredelili kot pogoj za ustanavljanje delniške družbe. Zato se takšna prepoved lahko 

obravnava le kot omejitev svobodne gospodarske pobude oziroma pogodbene svobode, kot njenega 

sestavnega dela, ki jo jamči prvi odstavek 74. člena Ustave. 

 

Ker gre za omejitev, jo je treba presojati na podlagi tretjega odstavka 15. člena Ustave v povezavi s 

splošnim načelom sorazmernosti (2. člen Ustave) in v povezavi z drugim stavkom drugega odstavka 

74. člena, po katerem se gospodarska dejavnost ne sme opravljati v nasprotju z javno koristjo.[5] To 

pomeni, da bi zakonodajalec sicer lahko predpisal prepoved, vendar le ob izpolnjenosti pogojev 

strogega testa sorazmernosti. To pa pomeni, da mora biti prepoved omejitve glasovalne pravice nujna 

za dosego legitimnega cilja, primerna za njegovo dosego in sorazmerna v ožjem pomenu. Preden se 

test sorazmernosti opravi, pa je treba ugotoviti ali poseg (omejitev) zasleduje nek legitimen stvarno 

upravičen cilj. Tak cilj so lahko glede na tretji odstavek 15. člena Ustave pravice drugih ali javna korist, 
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ki jo kot podlago za omejevanje svobodne gospodarske pobude določa tudi drugi stavek drugega 

odstavka 74. člena Ustave. 

 

10. Javne koristi pa niti zakonodajalec niti Vlada, ki se na vabilo Ustavnega sodišča, naj se udeleži 

javne obravnave, niti ni odzvala, nista utemeljila. Iz pisnih gradiv, ki sta jih poslala (Državni zbor pa jih 

je še dodatno utemeljeval na javni obravnavi), je mogoče izluščiti tri razloge, ki naj bi predstavljali 

javno korist. To so: transparentnost trga vrednostnih papirjev (delnic) in s tem večja mobilnost kapitala, 

interes možnih delničarjev, da dobijo standardiziran produkt, in enakopravnost delničarjev (slednje naj 

bi bil razlog za uskladitev statutov družb, ki so imele omejitev glasovalne pravice v statutih pred 

uveljavitvijo izpodbijane določbe ZGD, ki je omejitev prepovedala). 

 

11. Za transparentnost trga (kolikor gre za omejitve glasovalne pravice) je poskrbljeno z določbo 10. 

člena ZGD, po kateri mora biti to dejstvo objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije (druga alineja 

tretjega odstavka v povezavi s prvim odstavkom 10. člena ZGD). Zato je nemogoče govoriti, da bi 

lahko bile (ali celo, da so) statutarne omejitve za potencialnega delničarja (kupca delnic) 

nepredvidljive. Da bi bila zaradi omejitve glasovalne pravice zmanjšana mobilnost kapitala nista 

izkazala niti Državni zbor niti Vlada, zato se glede upravičenosti odprave statutarne omejitve 

glasovalne pravice zaradi zagotavljanja mobilnosti kapitala ne morem opredeliti - niti kot o morebitni 

javni koristi niti kot o morebitnem razumnem razlogu za prepoved. 

 

12. Možni (potencialni) delničarji (kupci delnic) dobijo standardiziran produkt (delnico) ne glede na 

omejitev glasovalne pravice v statutu. Ne glede na omejitev je pravno gledano položaj delničarjev 

enak. Vsaka delnica ima glasovalno pravico in enaka upravičenja kot vse druge. Položaj delničarja se 

spremeni dejansko in sicer v primeru, ko in če preseže prag omejitve oziroma z drugimi besedami, ko 

preseže število delnic, ki predstavlja prag omejitve. Po mojem mnenju tudi ni mogoče govoriti o 

neenakopravnosti delničarjev. Vsi delničarji so enakopravni, če gre za enake položaje in za vnaprej 

znane pogoje oziroma omejitve. Če delničar (lahko tudi potencialni) ve vnaprej (torej že ob nakupu), 

da preko določenega števila delnic ne bo več mogel uresničevati glasovalne pravice, je v enakem 

položaju kot vsi ostali delničarji, ki so presegli prag omejitve. Tudi navedba, da je v javno korist, da se 

za vse javne delniške družbe, ki nastopajo na trgu vrednostnih papirjev, zagotovi enako ureditev 

glasovalnih pravic delničarjev, me z vidika enakosti (enakopravnosti) delničarjev ne prepriča. Še 

posebej ne, če ZGD sam dopušča tudi t.i. neglasovalne delnice. Podobno kot to velja na sploh glede 

načela enakosti pred zakonom, tudi v primeru delničarjev tega načela (drugi odstavek 14. člena 

Ustave) ni mogoče pojmovati kot enostavno splošno enakost vseh (delničarjev). 

 

 

dr. Janez Čebulj 

 

 

Opombe: 

[1]Glej tudi Pernuš Grošelj, B. v Šturm, L. (ur.): Komentar Ustave Republike Slovenije, Fakulteta za 

podiplomske državne in evropske študije, Ljubljana 2002, str. 722 in Zabel, B.: Tržno pravo, teorija in 

praksa pravnega urejanja trga, Ljubljana 1999, str. 96. 

[2]Glej Pernuš Grošelj, B. v Šturm, L. (ur.), delo navedeno v op 1., str. 722 in 723. Tudi Pavčnik, M. et 

al.: Temeljne pravice, Ljubljana 1997, str. 86-90. 

[3]Glej Šturm, L., v Šturm, L. (ur), delo navedeno v op. 1., str. 8 in 9. 

[4]Ob tem je treba opozoriti, da se je Ustavno sodišče v dosedanji praksi srečevalo le s primeri, ko je 

šlo za "klasične" pogoje za ustanavljanje gospodarskih organizacij, in s primeri, ko je šlo za poseganje 

v pogodbeno svobodo pri pogodbah, ki so se sklepale v okviru opravljanja dejavnosti družbe. V zvezi 

s slednjim je zanimiva odločba št. U-I-123/95 (Uradni list RS, št. 27/98 in OdlUS VII, 36). V pritrdilnem 

ločenem mnenju k tej odločbi je sodnik Testen ocenil, da določba, ki uzakonja prepoved določenega 

ravnanja strank v pogodbenem razmerju, lahko predstavlja poseg v pogodbeno svobodo (v svobodno 

gospodarsko pobudo). Sodnik Ude je v svojem ločenem mnenju zastopal "trše" stališče. Primera, ko bi 

zakonodajalec uzakonil prepoved določenega ravnanja delničarjev v pogodbenem (statutarnem) 

razmerju, pa v praksi Ustavnega sodišča še ni bilo. 
[5]Ob strani puščam vprašanje, ali gre pri omejevanju glasovalne pravice in prepovedi tega 
omejevanja sploh za opravljanje gospodarske dejavnosti. Glede na to, da tudi drugi stavek drugega 
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odstavka 74. člena Ustave glede na ustavnosodno prakso zahteva t.i. strogi test sorazmernosti, z 
vidika tega ločenega mnenja to vprašanje ni odločilnega pomena. 
 

 
 

 


