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S K L E P 

 

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne pritoţbe druţbe A. A. A., d.d., Ţ. in drugih, ki jih 

zastopa B. B. na seji senata dne 23.12.1999 

 

s k l e n i l o: 

 

1. Ustavna pritoţba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. III Ips 66/99 z dne 16. 9. 1999 v zvezi s sodbo 

Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cpg 1073/97 z dne 14. 1. 1999 in s sodbo Okroţnega sodišča v 

Ljubljani št. VIII Pg 445/96 z dne 9. 7. 1997 se sprejme v obravnavo. 

 

2. Izvrševanje odločb, navedenih v 1. točki tega sklepa, se zadrţi. 

 

O b r a z l o ţ i t e v 

 

A. 

 

1. Pritoţniki z ustavno pritoţbo izpodbijajo v izreku navedeno sodbo Vrhovnega sodišča, s katero je to 

zavrnilo revizijo zoper sodbo Višjega sodišča in potrdilo sodbo sodišča druge stopnje. 

 

Okroţno sodišče je ugotovilo, da so sklepi skupščine A. A. A. (v nadaljevanju: MKZ) pravno 

neobstoječi. Drugostopenjsko sodišče pa je spremenilo sodbo sodišča prve stopnje tako, da je 

ugotovilo, da so izpodbijani sklepi skupščine nični. Pritoţniki navajajo, da je med sklepi skupščine 

MKZ tudi sklep o lastninskem preoblikovanju podjetja. Glede programa lastninskega preoblikovanja 

naj bi ţe odločilo Ustavno sodišče z odločbo v zadevi št. Up-314/97 z dne 17. 6. 1997 (pravilno 17. 6. 

1998), s katero je ugotovilo, da je ta odobren in da se je na njegovi podlagi pri pritoţnici MKZ 

lastninsko preoblikovanje začelo. Izpodbijane odločbe naj bi bile tako v nasprotju z navedeno odločbo 

Ustavnega sodišča, saj naj bi proglašale program lastninskega preoblikovanja za ničen. Sodišči naj bi 

se do odločbe Ustavnega sodišča, na katere vsebino se je pritoţnica sklicevala, ne opredelili oziroma 

je Višje sodišče odgovorilo, da na obrazloţitve odločb Ustavnega sodišča ni vezano. 

 

2. Pritoţnice navajajo, da je bil v podjetju uveden postopek revizije lastninskega preobikovanja, v 

katerem je bilo ugotovljeno oškodovanje druţbene lastnine. Agencija za plačilni promet, nadziranje in 

informiranje (v nadaljevanju: APPNI) je podjetju z odločbo naloţila ukrepe za odpravo oškodovanj. Z 

izvršitvijo revizijske odločbe se je lastniška struktura kapitala MKZ spremenila tako, da je druţbeni 

kapital znašal 66,7%, zasebni kapital 33% in trajna vloga 0,3% (pred revizijo je bila struktura kapitala: 

druţbeni kapital 3,8%, zasebni kapital 95,8%, trajna vloga 0,4%). Do nove strukture delniškega 

kapitala je prišlo z izdajo novih delnic v korist druţbenega kapitala. Na podlagi tako spremenjene 

lastniške strukture kapitala je skupščina MKZ dne 21. 3. 1996 sprejela sklep, s katerim je ugotovila 

spremenjena kapitalska razmerja in potrdila novo lastniško strukturo. 

 

Skupščina je dne 29. 7. 1996 sprejela program lastninskega preoblikovanja. Zoper sklepe skupščine 

MKZ z dne 29. 7. 1996 je delničar druţba M., d.d., V., vloţila toţbo na ugotovitev ničnosti sklepov in v 

sodnem postopku uspela. Sama odločba APPNI, s katero so bila podjetju naloţena določena knjiţenja 

v knjigovodstvu, po mnenju Vrhovnega sodišča še ni odpravila oškodovanja druţbene lastnine in ni 

razrešila premoţenjskopravnih in civilnopravnih (upravljalskih) razmerij v smislu vzpostavitve nove 

lastniške strukture v kapitalu podjetja. Zato tudi po mnenju sodišč izraţenem v izpodbijanih sodbah, 

skupščinski sklepi niso bili sprejeti s potrebno večino in so zato nični. Oškodovanje druţbene lastnine 

ter vzpostavitev nove lastniške strukture v kapitalu podjetja bi bilo po mnenju Vrhovnega sodišča treba 

odpraviti sporazumno z okoriščenimi osebami (delničarji), če pa do sporazumov ne bi prišlo, pa v 

ustreznih postopkih. Te pa bi morala začeti pritoţnica sama ali pa druţbeni pravobranilec. Pritoţnice 
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navajajo, da ugotovitev ničnosti sklepa o lastninskem preoblikovanju podjetja postavlja podjetje in vse 

sodelujoče v lastninskem preoblikovanju v negotov poloţaj. Takšno stanje je za podjetje nevzdrţno ter 

povzroča MKZ nenadomestljivo moralno in materialno škodo. Glede na izpodbijane sodbe naj bi bil 

ponovno onemogočen zaključek lastninskega preoblikovanja. Po mnenju pritoţnikov so s tem podane 

kršitve ustavnih pravic iz 2. člena (načelo pravne drţave), 22. člena (pravica do enakega varstva) in 

33. člena (pravica do zasebne lastnine) Ustave. 

 

B. 

 

3. Ustavno sodišče je ustavno pritoţbo sprejelo v obravnavo. V postopku njene obravnave bo 

presodilo, ali so bile z izpodbijanimi odločbami pritoţnikom kršene ustavne pravice. 

 

4. Po določbi 58. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 - v nadaljevanju: ZUstS) 

lahko Ustavno sodišče zadrţi izvršitev posamičnega akta, ki se z ustavno pritoţbo spodbija, če bi z 

izvršitvijo lahko nastale teţko popravljive škodljive posledice. Ustavno sodišče ugotavlja, da bi 

ugotovitev ničnosti sklepa o lastninskem preoblikovanju po eni strani strani ustavila postopek 

lastninskega preoblikovanja podjetja (ki je ţe pred sklepno fazo, t.j. pred vpisom v sodni register), po 

drugi strani pa vzpostavila lastniško strukturo v razmerju, za katero je bilo z odločbo revizijskega 

organa ugotovljeno, da je nastala kot posledica oškodovanja druţbenega premoţenja. Če bo Ustavno 

sodišče ugotovilo, da so podane zatrjevane kršitve ustavnih pravic in izpodbijane odločbe razveljavilo, 

bi sprejemanje odločitev v taki delniški sestavi podjetju in upravičencem iz lastninskega preoblikovanja 

lahko povzročilo teţko popravljive posledice. 

 

5. Senat Ustavega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi prvega odstavka 54. člena in 58. člena ZUstS 

v sestavi: predsednik dr. Lojze Ude ter člana Franc Testen in dr. Dragica Wedam - Lukić. 

 

 

Predsednik senata 

dr. Lojze Ude 

 


