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I.  

 

1. Naj uvodoma poudarim, da se strinjam z večinsko odločbo, da je učinkovit davčni 

sistem v javnem interesu, da je prostovoljna izpolnitev davčnih zavez sestavni del davčne 

kulture in da brez davčne kulture ni učinkovitega davčnega sistema. Prav tako se v celoti 

pridružujem stališču večinske odločbe, da so tudi spodbude k prostovoljni izpolnitvi 

davčnih zavez in zaradi tega dolgoročni višji davčni kulturi sestavni del učinkovitega 

davčnega sistema. Kljub sprejemanju teh splošnih izhodišč se z večinsko odločbo nisem 

mogla strinjati. 

 

2. Razloge za razhajanje z bistvenimi razlogi za odločitev večine sodnic in sodnikov lahko 

strnem v dva sklopa. Prvič. Menim, da ni bila izčrpana trditvena podlaga zahteve. Čeprav 

je predlagatelj opozarjal, da izpodbijana ureditev ni skladna (tudi) s pravico do enakega 

varstva pravic,1 v večinski odločbi presoja z vidika 22. člena Ustave ni bila opravljena. V 

njej ne najdem odgovora na vprašanje, zakaj je poseg dopusten kljub temu, da 

prizadetemu ni dana možnost, da se izjavi. Žal je večinska odločba v tem pogledu 

pomanjkljiva. Drugič. Bistveno za izpodbijano ureditev je, da spodbujanje k 

prostovoljnemu izpolnjevanju davčne obveznosti poteka z grožnjo posega v pravico do 

varstva osebnih podatkov, računajoč, da bo objava osebnih podatkov povratno vplivala 

na položaj posameznika,2 pri čemer so podlaga za objavo podatki o davčnih dolžnikih iz 

nepravnomočnih davčnih odločb. Pomen izpodbijanega ukrepa ponazarjam še z 

mnenjem predlagatelja zakona, ki se je zavedal, da javna objava teh podatkov pomeni 

                                            
1  Iz 2. točke obrazložitve večinske odločbe: "Poleg kršitve 38. člena Ustave očita [predlagatelj] 
izpodbijani ureditvi tudi kršitev 22. člena Ustave. To kršitev vidi v tem, da ni predviden postopek, 
po katerem bi posameznik lahko izpodbijal napačno objavljene podatke in dosegel umik teh 
podatkov s svetovnega spleta. Posameznik tudi pred objavo njegovih podatkov ni seznanjen z 
'grozečo' objavo in tako ne more preprečiti morebitne napačne objave." 
2 Naj na tem mestu opozorim na omejitev iz 2. točke prvega odstavka 10.a člena Zakona o 
gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 
32/12, 57/12, 82/13 in 55/15 – ZGD-1), po kateri ustanovitelj, družbenik in podjetnik ne more 
postati oseba, ki je javno objavljena na seznamu neplačnikov na podlagi zakona, ki ureja davčni 
postopek.  
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stigmatizacijo davčnih zavezancev.3 Ker se objavljajo osebni podatki iz nepravnomočnih 

davčnih odločb (ne da bi se torej upoštevali ugovori davčnega zavezanca zoper 

zapadlost in obstoj dolga), se nisem mogla znebiti vtisa, da je izpodbijana ureditev 

brezbrižna do dejstva, da se bodo objavljeni osebni podatki o posamezniku z vidika 

pravnomočnosti davčne odločbe lahko izkazali za neresnične. To, da izpodbijana ureditev 

pomeni stigmatizacijo davčnih zavezancev, računajoč, da bo povratno vplivala na njihov 

položaj, osebni podatki pa se objavijo kljub temu, da ureditev tolerira tudi objavo 

neresničnih osebnih podatkov, pomeni, da ji kratko malo ni mar, da "[d]obro ime, gospod, 

človeški duši je drag in nenadomestljiv dragulj".4 Težko sprejemam, da je poseg v pravico 

do varstva osebnih podatkov take narave skladen z Ustavo. Naj obrazložim.  

 

 

II. 

 

3. Podatek, da je posameznik v zamudi s plačilom sorazmerno visoke davčne obveznosti, 

se mi ne zdi nevtralen osebni podatek. Delim zato mnenje predlagatelja zakona, da 

objava tega podatka pomeni stigmatizacijo davčnih zavezancev. Prav ta bistvena 

značilnost razkritega osebnega podatka izpodbijani ukrep osmišlja. Sicer ne bi imelo 

smisla predpostaviti, da je objava grožnja, ki bo odvračala davčnega zavezanca od 

zamujanja z izpolnitvijo davčne obveznosti.5 Tudi večinska odločba izpostavlja 

zasledovanje cilja na mikro ravni, usmerjenega zoper posameznika, v čigar pravico naj se 

poseže, in z njim (med drugim) utemeljuje dopustnost ciljev za poseg v pravico do varstva 

osebnih podatkov. Objekt varstva je v obravnavanem primeru pravica do varstva osebnih 

podatkov, do katerih je upravni organ prišel v zvezi z upravnim postopkom in ki sodijo v 

okvir varstva zapovedane uradne tajnosti. V kulturo vodenja postopkov pred državnimi 

organi sodi (med drugim), da se javnosti ne sporočajo osebni podatki, do katerih je 

državni organ prišel zaradi postopka, ki ga vodi.  

 

4. "Pravica" javnosti, da ima vpogled, koliko posamezniki dolgujejo skupnosti, je v opisani 

konstelaciji cilj posega v pravico do varstva osebnih podatkov in, kolikor gre hkrati za 

grožnjo posamezniku, tudi sredstvo za dosego cilja na mikro ravni, usmerjenega zoper 

posameznika – davčnega zavezanca. Razumem zato, da objekt varstva v danem primeru 

ni transparentnost – kakorkoli jo že pojmujemo. In četudi lahko predpostavim, da je 

transparentnost na področju dolga iz naslova davkov vrednota sama na sebi v smislu 

socialne in demokratične dobrine, se v obravnavanem primeru glede na vsebino objave 

podatkov ne zastavlja zgolj vprašanje nadzora javnosti nad javnimi institucijami in/ali 

posamezniki – davčnimi dolžniki, temveč mora Ustavno sodišče odgovoriti na vprašanje 

ustavne dopustnosti posega v pravico do varstva osebnih podatkov. Zakaj? Zato, ker se 

transparentnost zagotavlja s posegom v človekovo pravico in ker, kot je slikovito zapisala 

                                            
3 Primerjaj obrazložitev k 5. členu Predloga zakona o spremembah Zakona o davčnem postopku, 
EPA 663-VI. 
4 Pomen dobrega imena za posameznika je povzet po Williamu Shakespearju, Othello [prevedel 
Milan Jesih], Mladinska knjiga, Ljubljana 1996, str. 95. 
5 Primerjaj 20. točko obrazložitve večinske odločbe. 
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generalna pravobranilka Eleanor Sharpston, "'največja preglednost v javnem interesu' ne 

more postati mantra, ki bi upravičevala prevlado nad individualnimi pravicami."6 

Odgovoriti je tako treba na vprašanje, ali je bilo z izpodbijano ureditvijo, to je s konkretno 

zapovedano objavo osebnih podatkov, doseženo ustrezno ravnovesje med legitimno 

težnjo po transparentnosti na eni strani ter pravico do varstva osebnih podatkov na drugi.  

 

5. Menim zato, da želja doseči transparentnost ne more biti razlog, ki bi sam zase 

utemeljil nujnost posega v človekovo pravico z izpodbijanim ukrepom. Cilj (v okviru 

strogega testa sorazmernosti sam zase) ne opravičuje sredstva. Poleg tega na eni strani 

tehtnice v okviru testa nujnosti ni kar na splošno legitimna težnja po transparentnosti, 

temveč konkretni ukrep. Ta, naj spomnim, zapoveduje objavo podatkov pred 

pravnomočno odločitvijo o davčnem dolgu. Prav ta ukrep bi moral biti predmet presoje. 

Pa žal ni bil. V večinski odločbi ne najdem razloga za tako, kot razumem, zgrešeno 

izhodišče presoje. Preseneča me zato, da očitek predlagatelja, da se objavljajo podatki o 

davčnem dolgu, ki ni bil pravnomočno ugotovljen, pri presoji z vidika 38. člena Ustave ni 

bil upoštevan v okviru strogega testa pri vrednotenju nujnosti ukrepa. Argument na koncu 

17. točke obrazložitve večinske odločbe, da "ni videti, kako bi ti cilji bili doseženi na drug 

(manj invaziven) način, kot s splošno in javno dostopnim seznamom neplačnikov," me ne 

prepriča, četudi seveda sprejemam, da že po naravi stvari transparentnosti na mikro ravni 

brez javne dostopnosti osebnih podatkov o davčnih zavezancih ni mogoče doseči. 

Argument se mi ne zdi prepričljiv, prvič, ker ni transparentnost osebnih podatkov o 

davčnih zavezancih objekt varstva in je pri strogem testu sorazmernosti, menim, 

zgrešeno absolutizirati izhodišče, čim več objavljenih osebnih podatkov, tem boljše. In 

drugič, objava osebnih podatkov zgolj o davčnih dolžnikih, katerih davčni dolg in njegova 

zapadlost sta že pravnomočno ugotovljena, je z vidika pravice do varstva podatkov očitno 

manj invaziven ukrep od izpodbijanega. V večinski odločbi zato nisem našla prepričljivih 

razlogov za presojo, da je izpodbijani ukrep nujen. 

 

 

III. 

 

6. V celoti se strinjam z večinsko odločbo, da mora dolžnik davčni dolg poravnati, čeprav 

(morebitni) pritožbeni davčni postopek in sodni postopek še nista bila končana. Pritožba tu ni 

suspenzivna. Ta poseg v pravico do učinkovitega pravnega sredstva je ustavno dopusten, 

ker država z davki pridobiva sredstva za uresničevanje svojih nalog in je torej od tega 

bistveno odvisno uresničevanje pravic drugih.7 Naj razlogu, ki utemeljuje dopustnost posega 

v pravico do pritožbe, dodam, da ima izvršljivost davčne odločbe pred njeno dokončnostjo in 

pravnomočnostjo lahko za posledico neupravičeno premoženjsko prikrajšanje dolžnika. Na 

                                            
6 Primerjaj 70. točko sklepnih predlogov generalne pravobranilke Eleanor Sharpston, 
predstavljenih 17. 6. 2010 v združenih zadevah Volker und Markus Schecke GbR in Hartmut Eifert 
proti Land Hessen, C-92/09 in C-93/09. 
 
7 Glej 15. točko odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-297/95 z dne 28. 10. 1998 (Uradni list RS, št. 
76/98, in OdlUS VII, 198). 
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primer: izterjan je bil dolg, ki se je z vidika pravnomočnosti davčne odločbe izkazal za 

neobstoječega. Pravna podlaga za izterjavo – davčna odločba – je torej naknadno odpadla. 

Vendar odprava tega prikrajšanja je povsem preprosta in je v zakonu tudi urejena. Če je v 

postopku v zvezi s pravnimi sredstvi davčna odločba na primer odpravljena, ker se ugotovi, 

da zatrjevani dolžnik v resnici ni davčni zavezanec, nastopi obveznost države, da vrne 

plačani znesek in plača zakonske zamudne obresti.8 Obravnavni primer je drugačen. V 

obravnavanem primeru se ne posega v premoženjsko sfero in zdi se mi očitno, da v primeru 

objave osebnih podatkov o davčnem dolžniku na podlagi davčne odločbe, ki je bila kasneje 

odpravljena, odgovor na vprašanje odprave posledic posega ni preprost (več v 

nadaljevanju). Posega se v občutljivo sfero pravice do varstva osebnih podatkov in to celo, 

hkrati računajoč (i) s stigmatiziranjem prizadetega posameznika in (ii) dejstvom, da se 

utegne objavljeni osebni podatek z vidika pravnomočnosti davčne odločbe izkazati za 

neresničnega. Smiselno enako velja za vse tiste podatke o davčnih zavezancih, ki so 

predlagali odlog, odpust ali obročno odplačevanje davčne obveznosti, pa o njihovih 

predlogih do izteka roka iz drugega odstavka 20. člena ZDavP-2 sploh še ni bilo ali še ni bilo 

pravnomočno odločeno.  

 

7. Ključno vprašanje, na katerega bi bilo treba odgovoriti v obravnavanem primeru, se, 

menim, glasi: ali posameznik, ki ga bremeni obveznost plačila davka na podlagi 

nepravnomočne davčne odločbe, a v pritožbi zoper to odločbo (na primer) očita davčnemu 

organu pomoto pri izdaji odločbe, ne more utemeljeno pričakovati, da bo osebni podatek, da 

je davčni dolžnik, ostal skrit pred javnostjo, dokler spor ni razrešen, zato, ker zakon 

zapoveduje nesuspenzivnost pravnih sredstev?  

 

8. V zadevi Gedin proti Švedski, ki jo je obravnavala Evropska komisija za človekove 

pravice, to vprašanje ni bilo razrešeno. Vpis pritožnika v register davčnih dolžnikov je bil 

opravljen zaradi njegovega dolga iz naslova davka na dodano vrednost, ki je bil odmerjen 

na podlagi njegove prijave podatkov, zoper odmero davka pa pritožbe ni vložil.9 Dvomim 

zato, da je v tem pogledu ta zadeva primerljiva z obravnavano, pa tudi, da je argument 

večinske odločbe, da posameznik (nikoli) ne more utemeljeno pričakovati, da bo ostal 

skrit pred očmi javnosti podatek, da je davčni dolžnik (torej tudi ne, če je v pritožbi 

ugovarjal, da ta podatek ni resničen) utemeljen s stališčem Evropske komisije za 

človekove pravice iz navedene zadeve.10  

 

                                            
8 Primerjaj 99. člen Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, 32/12, 94/12, 111/13, 90/14 in 91/15 – v nadaljevanju ZDavP-2). 
9 Primerjaj s sklepom Evropske komisije za človekove pravice v zadevi Gedin proti Švedski z dne 
27. 11. 1996. Do spora je prišlo, kot razumem, ker je pritožnik želel doseči izbris iz registra 
davčnih dolžnikov: pred domačimi organi je uveljavljal (sicer neuspešno), da bi moral biti dolg iz 
naslova davka na dodano vrednost izbrisan, ker naj bi imel sam višji zahtevek iz naslova vračila 
preveč plačanih akontacij davka na dohodek. Presoja z vidika 6. člena Konvencije o varstvu 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – EKČP) je bila 
odklonjena, ker ta določba ni uporabljiva za primere obdavčenja.  
10 Na to zadevo se večinska odločba sklicuje, ko odgovarja, da posameznik nima upravičenega 
pričakovanja zasebnosti, ko gre za podatke o njegovem davčnem dolgu. Primerjaj 20. točko 
obrazložitve večinske odločbe. 
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9. Menim, da bi bilo treba pri iskanju odgovora na zgoraj zastavljeno vprašanje 

upoštevati, da se poseg v učinkovitost pravice do pravnega sredstva precej razlikuje od 

posega v pravico do varstva osebnih podatkov. Najprej seveda zato, ker pravici varujeta 

različni vrednoti. Logično nadaljevanje tega je, da se tudi posledice enega in drugega 

posega v primerih, v katerih je odpadla podlaga zanj, v bistvenem razlikujejo (primerjaj 

zgoraj). Edina stična točka (ki jo omenja večinska odločba, če jo pravilno razumem)11 

med njima je zakonsko zapovedana zapadlost davčnega dolga pred dokončnostjo in 

pravnomočnostjo davčne odločbe; pri čemer je, poudarjam, o davčni obveznosti z davčno 

odločbo odločeno, o objavi osebnih podatkov pa v odločbi ni odločitve. Drugače kot 

večina sodnic in sodnikov sem menila, da obveznost plačila davka, ki nastopi pred 

izčrpanjem pravnih sredstev zoper davčno odločbo, ne more kar avtomatično utemeljiti 

večje teže "pravice" javnosti, da ima vpogled v davčni dolg posameznikov, v razmerju do 

pravice posameznika, da podatek o (nepravnomočno) ugotovljenem davčnem dolgu 

ostane skrit pred javnostjo. Ne gre namreč za odnos med vzrokom in učinkom, kot sledi iz 

večinske odločbe.12 In tudi ne gre za tehtanje med v izhodišču enakovrednimi pravicami, 

ki bi bile v trku. Ko sem se spraševala o teži posledic obravnavanega posega, nisem 

mogla mimo tega, da stigmatizacija davčnega dolžnika in s tem prizadetost njegovega 

dobrega imena stopnjuje težo posledic obravnavanega posega. Teh posledic poseg v 

učinkovitost pravice do pravnega sredstva seveda nima.  

 

10. Možnost izbrisa podatkov iz javnih evidenc oziroma izbris povezave med 

posameznikovim imenom in zadevnim podatkom, objavljenim na svetovnem spletu, po 

mojem mnenju ne odtehta teže posega v pravico do varstva osebnih podatkov z objavo 

osebnih podatkov o davčnem dolžniku pred pravnomočnostjo odločbe. Po naravi stvari 

namreč izbris imena posameznika iz javnih objav o davčnih dolžnikih lahko učinkuje ex 

nunc. To hkrati pomeni, da umik objave osebnih podatkov iz javnosti ni in ne more biti v 

funkciji odstranitve nastalih posledic objave z vidika pravnomočnosti neresničnih 

podatkov. Možnostim, ki sicer preprečujejo, da je "informacijska zasebnost davčnega 

zavezanca za vedno izgubljena,"13 zato ne morem pripisati nobene teže v razmerju do 

resnosti posledic objave osebnih podatkov, ki se izkažejo z vidika pravnomočnosti 

davčne odločbe za neresnične. Objava z vidika pravnomočnosti odločbe o davku 

neresničnih podatkov je v življenju že učinkovala, kot je. In v tem vidim problem 

izpodbijane ureditve: ustvarja krivdo tudi tam, kjer je ni. 

 

11. Čeprav torej izpodbijani ukrep zapoveduje tudi objavo osebnih podatkov, ki (z vidika 

pravnomočnosti davčne odločbe) niso resnični, posameznike stigmatizira. Izpodbijani 

ukrep za povrh, kljub težavam pri odpravljanju posledic objave neresničnih osebnih 

podatkov, ki jih ima tako sporočilo državnega organa za posameznika,14 ne predvideva 

prav nobenega mehanizma, ki bi vsaj poskušal omiliti posledice objave neresničnih 

                                            
11 Primerjaj 20. točko obrazložitve večinske odločbe. 
12 Primerjaj 20. točko obrazložitve večinske odločbe. 
13 Primerjaj 21., 22. in 23. točko obrazložitve večinske odločbe. 
14 "Tako ali tako kršene pravice ni mogoče postaviti nazaj v prejšnje stanje, niti in forma specifica, 
niti per aequipollens." J. Štempihar, Avtorsko pravo, Gospodarski vestnik, Ljubljana 1960, str. 114. 
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podatkov z znanimi pristopi v pravu (na primer javno objavljen preklic javno objavljene 

izjave, da je bil prizadeti posameznik davčni dolžnik).15 Težko najdem in še težje 

zagovarjam koristi ukrepa, ki ne posveča nobene pozornosti prepovedim, ki jih uveljavlja 

v primerih razširjanja domnevno resničnih trditev o posamezniku, celo z namenom 

stigmatizacije in ne da bi bila obenem upoštevana in enakovredno predstavljena poznana 

nasprotna stališča prizadetega. Menim zato, da izpodbijani ukrep spregleda splošno 

civilizacijsko načelo neminem laedere.16 Pa ga ne bi smel. Po mojem prepričanju koristi 

takega ukrepa ne morejo biti sorazmerne teži posledic tu obravnavanega posega v 

pravico do varstva osebnih podatkov. Naj ponovim, cilj transparentnosti ne bi bil prizadet, 

če bi se objavljali le podatki iz pravnomočnih davčnih odločb, problem objave z vidika 

pravnomočnosti davčne odločbe neresničnih podatkov pa bi odpadel. Test sorazmernosti 

v ožjem pomenu se mi drugače kot večini sodnic in sodnikov ob upoštevanju 

predstavljenih izhodišč ni izšel v prid koristim cilja zagotavljanja transparentnosti. 

 

Sklep. Prepričana sem, da transparentnosti na mikro ravni ni nujno zagotavljati z 

zakonsko zapovedjo objave osebnih podatkov o posameznikih, ne da bi bilo omogočeno, 

da se predhodno preveri verodostojnost osebnih podatkov, ki naj se objavijo, z vidika 

uveljavljenih ugovorov domnevnega davčnega zavezanca. Če motrim izpodbijani ukrep z 

gledišča pomena verodostojnosti objavljenih osebnih podatkov, škodljivih za 

posameznika, menim, da bi morala biti objava omejena na podatke iz pravnomočnih 

davčnih odločb. Že zato, ker javna objava zasleduje (med drugim) stigmatizacijo davčnih 

zavezancev. Poleg tega bi objava podatkov zgolj o tistih dolžnikih, katerih dolg in 

zapadlost sta pravnomočno ugotovljena, utrjevala pomen, ki naj ga ima ukrep v družbi. V 

ureditvi inkorporiran dvom o verodostojnosti objavljenih podatkov ta pomen spodkopava, 

s tem pa tudi samo bistvo ukrepa.  

 

 

 

dr. Dunja Jadek Pensa

           Sodnica 

 

 

 

          dr. Jadranka Sovdat 

                   Sodnica 

 

 

 

                                            
15 Primerjaj 178. člen Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno 
besedilo – OZ). 
16 "Drugemu ne škodovati (Alterum non laedere) je poleg poštenosti (Honeste vivere) in 
pravičnosti (Suum cuique tribuere) bistveni element prava." J. Kranjc, Zgodovinsko ozadje načel 
novega obligacijskega zakonika, Podjetje in delo, 1996, št. 5-6, str. 569. 


