SVETOVALNICA
ROK SNEŽIČ, DR. DAVČNEGA PRAVA

RAJE KOT
CIVILNO TOŽBO
IZBERITE KAZENSKO

OVADBO

Našega strokovnjaka Roka Snežiča
bralec sprašuje, kaj njemu in preostalim
opeharjenim svetuje glede ukradenih
delnic NKBM z oznako KBMR. Zapisal
je, da jim je bila v tem primeru kršena
osnovna človekova pravica glede
nedotakljivosti osebnega premoženja,
kršeni pa sta bili tudi ustavi Evropske
unije in Slovenije.

B

ralec je v svojem vprašanju za Roka Snežiča
še zapisal, da mu je bila
ponujena možnost skupinske
tožbe s pomočjo Društva malih delničarjev, ki pa je bila po

njegovi presoji zelo vampirsko
pripravljena. »Nam, malim
delničarjem, bi požrla ves naš
težko privarčevani denar,« je
še dodal. Snežič je najprej pojasnil, da ni doktor ekonomi-

Imate tudi vi vprašanje za našega strokovnjaka davčnega prava
Roka Snežiča?
Pišite nam na urednistvo@skandal24.si.
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je, temveč doktor prava, ampak kot pravnik lahko pove,
da kadar koli gre za dokapitalizacijo katerega podjetja, se
delničarjev nikakor ne more
izbrisati, ampak se lahko
samo zmanjša njihov delež.
»V tem primeru, po katerem
sprašuje bralec, gre zagotovo za nezakonito dejanje, in
za to zadevo bi morali odgovarjati tako takratna vlada kot
tudi vodilni v Banki Slovenije in mariborski banki. Vse
delničarje, ki so bili izbrisani,
bi pozval, da vložijo kazenske ovadbe zoper odgovorne, to pa zato, ker bodo civilne tožbe prinesle odvetniške
stroške in sodne stroške, kazenske ovadbe pa mora tožilstvo preganjati po uradni
dolžnosti. Ko pa bodo – in če
pride do tega – obsojeni takratni vodilni politiki, predvsem imam v mislih Alenko

Bratušek in takratnega ministra za finance Uroša Čuferja,
za zlorabo položaja in goljufijo, kajti to je dejansko goljufija in zloraba položaja, naj imajo delničarji regresni zahtevek
zoper njiju za ves svoj izgubljeni denar, saj sta bila onadva glavna krivca, ki sta prispevala k temu, da so ljudje
nezakonito ostali brez svojega denarja.« Dodaja še, da je
v svetu normalno, da če podjetje slabo posluje, gre v stečaj in se v stečajni masi proda
premoženje podjetja, kot bi se
na primer prodale poslovalnice NKBM in bi delničarji dobili vsaj delež svojega denarja
od prodaje nepremičnin Nove
KBM, ne pa tako kot sedaj,
ko jim je sedanja vlada dobesedno pokradla ves denar.
»Torej, več kot očitno je imel
nekdo za tem velike osebne
interese,« je še zaključil. 

Kazenske ovadbe mora tožilstvo preganjati po uradni dolžnosti, s civilno
tožbo pa nastane še kup stroškov.

