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Pritrdilno ločeno mnenje sodnika Testena,  

ki se mu pridružuje sodnik dr. Fišer 

 

Soglašam s sprejeto odločitvijo. Zaradi pomislekov, ki jih je na seji in potem v ločenem mnenju izrazil 

sodnik dr. Čebulj, pa se mi zdi potrebno, da povem svoje stališče glede pravne narave zastaranja po 

Zakonu o davčnem postopku - ZDavP. 

 

Zakon res govori o zastaranju, vsebine tega pravnega pojma pa ne opredeljuje: ne pove, kakšen je 

pravni položaj davčnega zavezanca potem, ko pride do zastaranja (le iz četrtega odstavka 97. člena 

se da posneti, da po izteku zastaralnega roka ni mogoče več uveljaviti pravice do odmere in izterjave 

davka). Zakon se tudi ne sklicuje na to, da bi bilo treba (za razlago vsebine pojma zastaranje) 

smiselno uporabiti kakšen drug predpis. Pri davkih gre za denarne obveznosti, zato se kot predpis, ki 

ureja podobne primere na prvi pogled res ponuja Zakon o obligacijskih razmerjih, ki zastaranju 

posveča cel oddelek v IV. poglavju (čl. 360 do 393). Če bi se tudi za davčne obveznosti uporabljale 

določbe ZOR, bi zavezanec res tudi še po izteku zastaralnega roka dolgoval, davčni organ pa 

obveznosti le izterjati ne bi mogel več (367. člen ZOR). V takšnem primeru bi dejansko davčni organ 

brez vsake časovne omejitve lahko vztrajal, da ima davčni zavezanec neporavnane obveznosti. 

Takšna razlaga pa bi popolnoma izničila vsak smisel določb o zastaranju pravice (države) do odmere 

in do izterjave davka. Država bi namreč kljub temu, da je njena pravica zastarala, imela učinkovito 

sredstvo, da s posredno prisilo uveljavi svojo terjatev. Kakšne posledice bi imelo takšno stališče, če 

naj velja tudi za primere iz prvega odstavka 96. člena ZdavP, si je sploh težko predstavljati (davčni 

zavezanec bi na primer ne mogel dobiti potrdila o tem, da ima plačane davke, tudi če bi davčni organ 

uveljavljal obstoj davčne obveznosti izpred več kot pet let, ki je sploh ni nikoli odmeril|). 

 

Globlji razlog za to, da določbe ZOR o zastaranju niso neposredno uporabne tudi glede zastaranja 

davčnih obveznosti, pa je v tem, da si pri obligacijskih razmerjih stojita nasproti udeleženca v 

prirejenem razmerju, pri davkih pa posameznik in oblast. Temu so prirejene tudi nekatere - sicer skope 

- določbe o zastaranju v ZDavP, ki jasno kažejo, da je zastaranje pravice, da oblast izterja davek, 

nekaj drugega kot zastaranje obligacijske obveznosti. Tu mislim zlasti na določbo četrtega in petega 

odstavka 97. člena ZdavP. Po četrtem odstavku kljub ustavitvi teka zastaranja (ustavitev je po svojih 

pravnih učinkih analog pretrganju zastaranja po ZOR) pravice ni več možno uveljaviti, ko preteče 

dvakratni zastaralni rok. Peti odstavek pa določa absolutni zastaralni rok. Oba instituta sta nezdružljiva 

z instituti, povezanimi z zastaranjem po ZOR. Tudi tam po prenehanju razloga za pretrganje - enako 

kot po ZdavP po prenehanju razloga za ustavitev teka zastaranja - začne zastaranje teči znova, 

vendar po ZOR ni nobene določbe, ki bi omogočala nastanek zastaranja ne glede na obstoj razlogov 

za njegovo pretrganje. Tu je položaj upnika kot enakopravnega udeleženca obligacijskega razmerja 

varovan mnogo močneje kot položaj upnika - države v davčnih razmerjih. Tak položaj upnika veruje 

tudi določba 367. člena ZOR: zastaranje naj njegovo pravico prizadene le toliko, kolikor terjajo razlogi 

pravne varnosti - če ni pravočasno in dovolj skrbno poskrbel za uveljavitev svojih terjatev, ne more 

začeti spora (lahko ga pa neomejeno dolgo nadaljuje). Ureditev po ZDavP pa v tej točki ne sledi logiki 

zastaranja v ZOR, marveč logiki zastaranja v kaznovalnih predpisih: Kazenski zakonik in Zakon o 

prekrških vsebujeta analogne določbe: če država v določenem času ni bila sposobna začeti in 

dokončati postopkov, ki (si) jih je sama predpisala, naj preneha njena pravica, da nadleguje 

posameznika. Pa ne le s tem, da ga sodno preganjati ne more več, ampak tudi s tem, da ga ne šteje 

več za svojega dolžnika (npr. tako, da mu zato, ker ji ga ni uspelo pravočasno obsoditi, ne bo izdala 

potrdila o tem, da ni bil kaznovan). 
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