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Odklonilno ločeno mnenje sodnika dr. Ribičiča, 

ki se mu pridružuje sodnik dr. Čebulj 

 

 

Po mnenju večine je bilo treba zavrniti predlog pobudnika za začasno zadržanje 20. člena Zakona o 

davčnem postopku, ker je njegovo zatrjevanje škodljivih posledic zgolj pavšalno. S tem se nisem 

mogel strinjati, saj pobudnik prepričljivo utemeljuje, da lahko pride do nepopravljivih škodljivih 

posledic, ker bo v primeru, če bo uspel, dobil povrnjen samo preveč plačani znesek, ne pa tudi 

izgubljenega dobička, do katerega bo prišlo, če zaradi preveč plačanega zneska ne bo mogel sklepati 

poslov v obsegu, kot bi jih sicer. S tem je po mojem mnenju zadostno utemeljil potrebo po začasnem 

zadržanju. Seveda bi moralo Ustavno sodišče, če bi se za sprejem pobudnikovega predloga odločilo, 

določiti tudi način izvršitve, na primer tako, da v primeru iz drugega odstavka 20. člena Zakona o 

davčnem postopku (ko davčni organ odloži prisilno izterjavo v primeru, če oceni, da bo pritožbi 

mogoče ugoditi) sicer tečejo obresti, vendar ne zamudne, temveč navadne bančne obresti, ki 

ohranjajo realno vrednost višine davčne obveznosti (temeljna obrestna mera). Namen zamudnih 

obresti je "kaznovati" tistega, ki pravočasno ne izpolni obveznosti, medtem ko gre v konkretnem 

primeru za nekoga, ki se je pritožil, davčni organ pa je ocenil, da je pritožba takšna, da ji bo mogoče 

ugoditi. V takem primeru s časom plačila obveznosti ne gospodari več pobudnik, temveč je od 

davčnega organa, ki odloča o pritožbi, odvisno, za koliko časa se bo odložilo plačilo obveznosti. 

 

Veljavna ureditev, po kateri tečejo v takšnem primeru zamudne obresti, je vprašljiva, saj zaradi 

prevelikega tveganja (zneski v času, dokler o pritožbi ni odločeno, zaradi zamudnih obresti enormno 

narasejo) odvrača od uporabe pravnega sredstva celo v tistih primerih, v katerih davčni organ 

ocenjuje, da bo pritožbi mogoče ugoditi. To sili prizadete v plačilo odmerjenih davkov za primere, v 

katerih so prepričani, da je odmera nepravilna oz. previsoka. Ali je takšna ureditev skladna z ustavo, 

bo Ustavno sodišče šele presojalo, z 

 

začasnim zadržanjem pa bi preprečilo, da bi medtem pobudniku nastala nepopravljiva škoda oziroma, 

da bi se zaradi tveganja, ki ga povzročajo zamudne obresti, odločil, še pred odločitvijo o pritožbi in 

pred odločitvijo Ustavnega sodišča, plačati znesek, za katerega meni, da je nepravilno odmerjen in 

protiustavno obremenjen z zamudnimi obrestmi. 
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