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1. Glasovala sem proti 2. točki izreka, s katero je Ustavno sodišče razveljavilo sodbo Vrhovnega 

sodišča št. III Ips 66/99 z dne 16. 9. 1999 in zadevo vrnilo Vrhovnemu sodišču v novo sojenje z 

argumentacijo, da so v tem primeru sodišča kršila 22. člen Ustave (enako varstvo pravic). Navedeno 

določbo naj bi kršila zato, ker se sploh niso opredeljevala do tega, kakšen vpliv imata na odločitev o 

razporeditvi glasovalnih upravičenj odločitvi Ustavnega sodišča v odločbah št. U-I- 153/97 z dne 19. 6. 

1997 in Up 316/97 z dne 17. 6. 1998. V zadevi (U-I-153/97) je Ustavno sodišče presojalo pobudo MKZ 

in njenih posameznih internih delničarjev za oceno ustavnosti in zakonitosti tretjega odstavka 7. člena 

Uredbe o izdaji, razdelitvi in uporabi lastniških certifikatov in jo s sklepom zavrglo zaradi 

neizpolnjenega procesnega pogoja - neobstoj pravnega interesa. V ustavni pritožbi Up-314/97 pa je 

odpravilo odločbi MEOR in Agencije za prestrukturiranje in privatizacijo Republike Slovenije in samo 

ugotovilo, da se je lastninsko preoblikovanje pri MKZ zakonito začelo. 

 

2. Razveljavitev sodbe Vrhovnega sodišča iz razlogov, ki jih navaja Ustavno sodišče, je pravno 

neutemeljena. Kot navaja Ustavno sodišče v odločbi (točka 26) je bila predmet spora (ne)veljavnost - 

pravni obstoj oziroma ničnost - sklepov skupščine MKZ z dne 29. 7. 1996. Za pravilno rešitev spora so 

morala sodišča prepričljivo in tako, da so se opredelila do vseh relevantnih navedb strank v zvezi s 

tem, odgovoriti na vprašanje, kdo so bili dne 29. 7. 1996 nosilci glasovalnih pravic na skupščini MKZ. 

Pritožnica je med drugim ves čas zatrjevala, da je bilo o tem vprašanju že pravnomočno - in drugače, 

kot so na koncu odločila sodišča - odločeno z revizijsko odločbo APPNI, s sklepom Ustavnega sodišča 

št. U-I-153/97 in z odločbo Ustavnega sodišča št. Up-314/97. 

 

Sodišča so po mojem mnenju dovolj prepričljivo odgovorila na prej navedeno vprašanje in svoja 

pravna stališča tudi ustrezno obrazložila. Morebitno napačno stališče sodišč glede teh vprašanj pa po 

ustaljeni praksi Ustavnega sodišča še ne pomeni nujno kršitve človekovih pravic pritožnice. Tega sicer 

Ustavno sodišče rednim sodiščem direktno ne očita, indirektno pa. 

 

3. Poleg navedb sodišč, Ustavno sodišče v odločbi navaja le posamezne citate iz odločb sodišč in s 

tem zamegli dejansko obrazložitev sodb (tč. 28, 29 in 30). Okrožno sodišče je v zvezi s stališčem 

pritožnice, da je sodišče vezano na obrazložitev Ustavnega sodišča, ki je v odločbi št. U-I-153/97 

navedlo, da je bila odločba APPNI pravilno izvršena in s tem pravilno vzpostavljeno razmerje med 

družbenim in zasebnim kapitalom, opozorilo še na navedbe Ustavnega sodišča v isti odločbi in s icer, 

da je bilo s pravilno izvršitvijo odločbe APPNI vzpostavljeno zahtevano razmerje med družbenim in 

zasebnim kapitalom le v bilanci pritožnice, medtem ko med njenimi delničarji takšno razmerje ni bilo 

vzpostavljeno ter da bilančna uskladitev razmerja med družbenim in zasebnim kapitalom v ničemer ne 

prejudicira načina uskladitve lastninskih razmerij po 45. členu ZLPP. Višje sodišče je poleg navedbe, 

ki jo Ustavno sodišče le delno povzema (točka 29), v nadaljevanju še navedlo: "Poleg tega ni mogoče 

mimo vsega tistega, kar je bilo obrazloženo zgoraj - namreč sklep o dovolitvi izvršbe z dne 15. 3. 1996 

je nedvomno naslovljen na toženo stranko, ki naj nekaj stori. Enako velja tudi za odločbo APPNI kot 

izvršilni naslov. V zvezi z argumentacijo, po kateri naj bi bila izdana 204.201 dodatna delnica, je treba 

ugotoviti, da kakšne izdaje dodatnih delnic po postopku iz ZGD tožena stranka ni izvedla. Po oceni 

sodišča druge stopnje učinkov odločb, ki jih APPNI izdaja v postopkih revizije lastninskega 

preoblikovanja, ni mogoče širiti izven okvirov, kot jih začrta izrek tovrstne odločbe. Če odločba ni 

konstitutivna in števila ter nominalnih zneskov in njihovega števila ne zadeva, potem se je APPNI pri 

svojih ukrepih pač omejila. Vse to velja še zlasti zato, ker so organi postopka revizije lastninskega 

preoblikovanja imeli možnost, da bi tako v število delnic kot tudi v njihove nominalne zneske učinkovito 

posegli tako, da bi se to lahko odražalo tudi pri glasovanju na sporni skupščini tožene stranke. 

Postopek, kot bi v konkretnem primeru lahko bil sprožen, je omenjen med pooblastili Družbenega 

pravobranilca iz drugega odstavka 50. člena ZLPP." Tudi ne drži trditev v odločbi Ustavnega sodišča 

(točka 30), da se Vrhovno sodišče z vprašanjem, koliko odločitve Ustavnega sodišča vplivajo na 

sporno razmerje, ki ga je reševalo, sploh ni ukvarjalo. Navedeni citat iz sodbe Vrhovnega sodišča le 

zavaja in ne pove bistva, ki izhaja iz obrazložitve Vrhovnega sodišča. To navaja: "Pritožnica je izdala 
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204.201 novo delnico ob nespremenjenem osnovnem kapitalu. Zato se je nominalna vrednost delnic 

dotedanjih delničarjev bistveno zmanjšala. Ker so bile vse nove delnice izdane v korist družbenega 

kapitala, bi bilo pod predpostavko, da je do njihove izdaje prišlo v skladu z določbami ZGD, res 

mogoče šteti, da je oškodovanje družbenega kapitala z njihovo izdajo prenehalo. Med delnicami, ki so 

predstavljale družbeni kapital, je bilo namreč vzpostavljeno enako razmerje, kakršno naj bi bilo po 

odločbi APPNI razmerje med družbenim in zasebnim kapitalom v kapitalu tožene stranke. Toda takšen 

zaključek bi bil sprejemljiv samo v primeru, če bi ostalo pri prvi prodaji internih delnic s popustom 

notranjim delničarjem. Samo v tem primeru bi zmanjšanje nominalne vrednosti delnic pomenilo, da 

notranji delničarji nimajo več koristi, katero so si pridobili z nakupom s popustom prodanih internih 

delnic samo oni in nihče drug. Samo takšno situacijo je očitno imelo pred očmi tudi Ustavno sodišče 

pri odločanju v zadevi Up-314/97. Ustavno pritožbo je namreč vložila pritožnica in (očitno) notranji 

delničarji iz lastninjenja po Zakonu o družbenem kapitalu. 

 

Obravnavani spor pa ni spor med pritožnico in notranjim delničarjem iz razmerja, vzpostavljenega s 

prvo prodajo internih delnic. Pritožnica je zamenjala interne delnice z rednimi, ki so bile uvrščene na 

borzno trgovanje. Delnice, katerih izdajatelj je bila pritožnica, je M. (kasneje DZS) pridobila šele v 

nadaljnjih prodajah. V teh se je njihova cena oblikovala po tržnih pogojih. Zato koristi na račun 

oškodovanja družbenega premoženja ni imela. Zlasti zaradi tega lahko izdaja novih delnic ob 

nespremenjenem kapitalu, kar ima za posledico denominacijo že obstoječih delnic, učinkuje samo, če 

je do nje prišlo v skladu z določbami ZGD. To pa ni, kar je pravilno povedalo že pritožbeno sodišče."  

 

4. Navedbe sodišč sem namenoma v celoti povzela, ker se lahko le na tak način oceni utemeljenost 

očitka Ustavnega sodišča rednim sodiščem, da niso odgovorila na zatrjevana stališča pritožnice in so 

zaradi tega kršila 22. člen Ustave. Navedeni povzetki temu ne pritrjujejo.Povedano z drugimi 

besedami to pomeni, da se Ustavno sodišče dejansko ne strinja z drugačnim stališčem rednih sodišč, 

kot ga je samo dirigiralo v svojih odločbah (eno izdano v abstraktni presoji, drugo pa v upravni zadevi). 

 

5. Zakaj sodišča v tem sporu (razglasitev ničnosti sklepov skupščine delničarjev z dne 29. 7. 1996) 

niso vezana na obrazložitev odločbe Ustavnega sodišča in revizijsko odločbo APPNI, sta v svojih 

sodbah obrazložila tako Okrožno kot tudi Višje sodišče. Okrožno sodišče, da je vezano le na izrek, ne 

pa tudi na obrazložitev odločbe Ustavnega sodišča, Višje sodišče pa, da so bile odločbe Ustavnega 

sodišča izdane v postopku ustavnih pritožb, ki s predmetno pravdo niso v neposredni zvezi. Ustavno 

sodišče se je izognilo odgovoru na vprašanje pravnih učinkov njegovih odločb in pravnih posledic 

njihovega nespoštovanja oziroma neupoštevanja. Vendar za tako ravnanje ni imelo nikakršnih pravnih 

razlogov, še več, tudi njega zavezuje določba 22. člena Ustave. Nasprotni udeleženec - DZS je 

namreč v odgovoru na ustavno pritožbo izrecno nasprotoval stališču pritožnice glede pravnih učinkov 

revizijske odločbe APPNI in odločbe Ustavnega sodišča v zadevi Up-314/97. Trdil je, da ni imel 

možnosti, da kot udeleženec sodeluje v upravnih postopkih in v postopkih pred Ustavnim sodiščem, v 

katerih so bile izdane odločbe, ki naj bi sedaj neposredno vplivale na njegov pravni položaj. Skladno s 

pravili o subjektivnih mejah pravnomočnosti se učinki navedene odločbe ne morejo raztezati na spor, 

ki je predmet tega postopka. Tudi predmet spora v obeh postopkih je različen, zato tudi po 

objektivnem kriteriju ni mogoče trditi, da je o sporu že enkrat (drugače) odločilo Ustavno sodišče. Če bi 

se Ustavno sodišče postavilo na pravno stališče, ki ga ponuja pritožnica, bi bile nasprotnemu 

udeležencu kršene tudi pravice iz 22. člena in 223. člena Ustave ( točka 12, 13 in 15 ). 

 

6. Ustavno sodišče v odločbi ni odgovorilo na zgoraj navedene argumentirane in pravno utemeljene 

ugovore DZS. Zato je iz enakih razlogov, kot jih očita sodiščem v zvezi s kršitvijo 22. člena Ustave, s 

to odločbo tudi samo kršilo taisti člen Ustave. Ustavno sodišče se ni opredelilo do vprašanja učinka in 

mej pravnomočnosti njegovih odločb, še posebej pa ne s stališča ustavnoskladnosti primerov, ko 

učinek odločbe prizadene pravni položaj oseb, ki v postopku, v katerem je bila taka odločba izdana, 

niso bile stranke in zato niso imele možnosti sodelovati in jim s tem pravica do izjave v postopku ni bila 

zagotovljena. To še posebej velja za pravico do izjave, ki je priznana kot ustavna pravica. (glej Aleš 

Galič: Pravica do poštenega sojenja v pravdnem postopku - pogl. 3.1.4.6.5.). 
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