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Številka: U-I-46/99 

Datum: 6. 12. 2001 

 

S K L E P 

 

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude družbe Aravto, d.d., Gornja Radgona, ki jo zastopa 

Andrej Toš, odvetnik v Ljubljani, na seji dne 6. decembra 2001 

 

sklenilo: 

 

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o posebni taksi za uvoženo blago (Uradni 

list SFRJ, št. 31/70) in za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o plačilu 

posebne takse za uvoženo blago v letu 1991 (Uradni list SFRJ, št. 83/90, 3/91 - popr., 6/91, 8/91, 

9/91, 13/91, 22/91, 38/91 in 46/91) se zavrže. 

 

Obrazložitev 

 

1. Pobudnica je v izkaz pravnega interesa priložila leta 1998 izdano odločbo, s katero ji je bilo na 

podlagi izpodbijanih predpisov naloženo plačilo takse. Navedla je, da je Zakon o posebni taksi za 

uvoženo blago (v nadaljevanju Zakon) za določitev vrst blaga, za katero se plačuje posebna taksa, in 

za določitev višine takse pooblastil Zvezni izvršni svet. Ta je tako v Odloku o plačilu posebne takse za 

uvoženo blago v letu 1991 (v nadaljevanju Odlok), opredelil blago in določil 7,5% stopnjo takse, ki se 

obračuna od carinske osnove. Ker pobudnica meni, da je bistvo opredelitve davkov, carine in drugih 

dajatev, ki jih skladno s 147. členom Ustave predpisuje država z zakonom, opredelitev osnove in 

stopnje dajatve, zatrjuje neskladje izpodbijanih predpisov z načelom demokratičnosti iz 1. člena 

Ustave (ker lahko izvršilna oblast deluje le na podlagi in v okviru zakona, ne pa tudi na podlagi lastnih 

predpisov), z načeli pravne države iz 2. člena Ustave (po katerih pravna razmerja med državo in 

državljani urejajo zakoni) in z načelom delitve oblasti iz 3. člena Ustave (ker je določanje nalog države 

funkcija zakonodajnih organov, funkcija izvršilnih pa je izpolnjevanje teh nalog). Prav tako meni, da je 

izpodbijana ureditev v neskladju z legalitetnim načelom (drugi odstavek 120. člena Ustave), ker 

upravni predpis v vsebinskem pogledu ne sme izražati ničesar, kar ne bi imelo izrecnega temelja v 

zakonu, in v neskladju z načelom usklajenosti pravnih aktov (153. člen Ustave), saj morajo biti 

podzakonski predpisi v skladu z zakoni, splošno veljavnimi načeli mednarodnega prava in z veljavnimi, 

ratificiranimi mednarodnimi pogodbami. 

 

2. Ustavno sodišče je v postopku preizkusa pobude (prvi odstavek 26. člena Zakona o Ustavnem 

sodišču, Uradni list RS, št. 15/94 - v nadaljevanju ZUstS) pobudnico pozvalo, naj sporoči, ali je 

odločba, s katero izkazuje pravni interes, že postala pravnomočna in ali je bila že izvršena. Ker se je 

izpodbijani zakon na podlagi 188. člena Carinskega zakona (Uradni list RS, št. 1/95 in nasl. - CZ) 

prenehal uporabljati s 1. 1. 1996, Odlok pa je veljal le v letu 1991, je bil namreč vprašljiv njen pravni 

interes. Kot izhaja iz prakse Ustavnega sodišča glede 24. člena ZUstS (gl. npr. sklep št. U-I-368/98 z 

dne 8. 7. 1999, OdlUS VIII, 179), pravni interes obstaja, če bi morebitna razveljavitev ali odprava 

izpodbijanega predpisa pobudnikov pravni položaj izboljšala. 

 

3. Pobudnica je v odgovoru pojasnila, da odločba zaradi vloženih pravnih sredstev še ni postala 

pravnomočna ter da tudi še ni bila izvršena. Prav tako je priložila kopije vloženih pravnih sredstev ter 

odločbe, izdane na njihovi podlagi. 

 

4. Iz prilog je razvidno, da je obveznost za plačilo carine in drugih uvoznih dajatev nastala najkasneje 

2. 12. 1991. To pomeni, da je od dneva, ko je nastal carinski dolg, že preteklo deset let. Zaradi tega je 

pravica do izterjave z odločbo naložene obveznosti, skladno z določbo tretjega odstavka 56. člena 

Carinskega zakona (Uradni list SFRJ, št. 10/76 in nasl. - v nadaljevanju CZ76), ki se uporablja, ker gre 

za postopek, začet pred 1. 1. 1996,(1) zastarana. Določba tretjega odstavka 56. člena CZ76(2) se 

namreč glasi: "Pravica do izterjave carine je v vsakem primeru zastarana, ko preteče deset let od 
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dneva, ko je nastala obveznost za plačilo carine." Ker zaradi zastaranja od pobudnice ni več mogoče 

zahtevati izpolnitve z odločbo naložene obveznosti, tudi morebitna razveljavitev ali odprava 

izpodbijanega predpisa, ki predstavlja podlago obveznosti, ne bi spremenila pravnega položaja 

pobudnice. Zato je Ustavno sodišče njeno pobudo zavrglo. 

 

5. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 25. člena ZUstS v sestavi: namestnik predsednice 

dr. Janez Čebulj ter sodnici in sodniki dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, 

dr. Mirjam Škrk, Franc Testen in dr. Lojze Ude. Sklep je sprejelo s sedmimi glasovi proti enemu. Proti 

je glasoval sodnik Čebulj, ki je dal odklonilno ločeno mnenje. Sodnika Fišer in Testen sta dala pritrdilni 

ločeni mnenji. 

 

 

Namestnik predsednice 

dr. Janez Čebulj 

 

 

 

Opombi: 

(1)Po določbi prvega odstavka 182. člena CZ se upravni postopki, ki so bili začeti pred 1. 1. 1996, 

dokončajo po predpisih, ki so veljali pred 1. 1. 1996. 
(2)Povsem enako je zastaranje pravice do izterjave urejeno tudi v tretjem odstavku veljavnega 157. 
člena CZ. Razlika v primerjavi s CZ76, je le v tem, da CZ ne uporablja termina "carina", temveč termin 
"carinski dolg". S tem je poudarjeno, da ne gre le za carino, temveč tudi za druge uvozne dajatve. (V 
drugi točki 3. člena CZ je carinski dolg opredeljen kot obveznost plačila v skladu z zakonom 
obračunanih uvoznih dajatev.) CZ se namreč ne uporablja le za plačilo carine, temveč tudi za 
plačevanje drugih dajatev, ki se pobirajo pri uvozu (in izvozu), če s predpisi, ki določajo te dajatve, ni 
drugače določeno (1. a člen CZ). Čeprav določbe takšne vrste v CZ76 ni najti, izpodbijana predpisa 
nista imela postopkovnih določb. Glede na veljavno ureditev pa ni nobenega dvoma, da ne bi pravica 
do izterjave uvoznih dajatev, ki so manjšega pomena kot carina, zastarala v enakem roku kot sama 
carina. 


