
 

 

Odklonilno ločeno mnenje sodnika Testena 

 

Glasoval sem proti sprejeti odločitvi, ker zagovarjam stališče, da izpodbijana določba Carinskega 

zakona ni v skladu s 14. členom Ustave. 

 

Določba 32. člena Carinskega zakona daje tujim investitorjem, ki vlagajo opremo v naravi, večje 

pravice kot takšnim domačim investitorjem. Vsaj pri družbah z enim samim družbenikom in pri 

dejavnostih, ki jih opravlja podjetnik posameznik, se pokaže, da so domači investitorji zaradi 

izpodbijane določbe Carinskega zakona v bistveno slabšem položaju kot tuji investitorji, ne da bi bila 

takšna normativna različnost utemeljena v različnih dejanskih stanjih. 

 

Soglašam, da sta dejanski stanji različni v primeru, ko gre za opremo, ki jo je vložila (tuja ali domača) 

oseba kot kapitalski vložek in v primeru, ko je družba vzela opremo v zakup. V prvem primeru gre za 

rizično vlaganje kapitala, v drugem pa za obligacijskopravno razmerje. Tako različni dejanski stanji 

opravičujeta različno zakonsko ureditev obveznosti plačila carine. Ni pa takšne različnosti dejanskih 

stanj v primeru, ko vlaga kapital domača in v primeru, ko ga vlaga tuja oseba. Pri oceni, ali gre za 

različni dejanski stanji, ki opravičujeta različno normativno ureditev, je po mojem stališču potrebno 

primerjati tudi položaj potencialnih investitorjev (torej družbenikov - lastnikov), ne pa le položaja družb, 

v katere se vlaga. Dejanski stan, ki je podlaga za normativno urejanje je torej pričakovano rizično 

vlaganje kapitala: to, da gre v enem primeru za kapital domačega, v drugem pa za kapital tujega 

porekla, je okoliščina, ki ne more biti podlaga za trditev, da gre za takšni različni dejanski stanji, ki 

opravičujeta določitev različnega obsega pravic enega ali drugega investitorja. Poreklo kapitala ne 

vpliva na njegovo kvaliteto in učinkovitost. Ob znanem dejstvu, da je velik del domačih prihrankov 

neproduktivno naložen, je zakonsko protežiranje vlaganja tujega kapitala arbitrarno in neutemeljeno. 

 

Pripominjam še, da navedeno stališče ne pomeni, da bi zakonodajalec ne mogel predpisati sistema 

stimulacij, tudi davčnih in carinskih, vendar le, kadar je podlaga za takšne stimulacije ustrezno 

posebno dejansko stanje, ki opravičuje takšno posebno obravnavanje določenih (skupin) 

gospodarskih subjektov. Takšen bi bil lahko primer, kadar posamezni vlagatelji nudijo določena 

znanja, določene tržne možnosti, tehnologije in druge vire, s katerimi drugi vlagatelji ne razpolagajo ali 

kadar so pripravljeni vlagati kapital v določene prednostne panoge ali na prednostna območja in 

podobno. 
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