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PRITRDILNO LOČENO MNENJE SODNICE DR. JADRANKE 
SOVDAT K ODLOČBI ŠT. U-I-158/11 Z DNE 28. 11. 2013, KI SE 

MU PRIDRUŽUJE SODNIK MAG. MIROSLAV MOZETIČ 
 

 

    "Ne, ne sme se glasiti: vse, kar koristi    

     narodu, je pravo, temveč obratno: le    

  tisto, kar je pravo, koristi narodu."1 

 

 

1. Ustavno sodišče v tej zadevi ni odločalo o tem, ali je tožnik iz upravnega spora 

glede na uspešnost in odgovornosti pri opravljanju nalog nekdanjega predsednika 

uprave banke upravičen obdržati nagrado, kolikor presega plačane prispevke za 

socialno varnost in obdavčitev na podlagi dohodnine (po Zakonu o dohodnini (Uradni 

list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 24/12, 30/12, 75/12, 94/12 in 96/13 – 

ZDoh-2), kot utegnemo brati in poslušati v medijih. Ustavno sodišče je odločalo o 

tem, ali je zakonodajalec dopustno uvedel davčno obveznost retroaktivno – torej z 

učinkom za nazaj. Na podlagi odločbe Ustavnega sodišča bo Upravno sodišče, ki je 

sprožilo ta postopek ustavnosodne presoje, odločalo o (ustavnosti in) zakonitosti 

odmerne odločbe, s katero je bila posameznikom retroaktivno naložena davčna 

obveznost. Na to, kaj je predmet te ustavnosodne presoje, odločba opozori v 19. točki 

obrazložitve, v kateri poudari, da je odločanje o morebitni subjektivni odgovornosti 

posameznika, ki bi izvirala iz opustitve dolžne skrbnosti ali morda celo iz očitka 

zlorabe pooblastil pri izvrševanju nalog poslovodstva oziroma nadzora v gospodarski 

družbi, lahko samo predmet konkretnih postopkov. S tem soglašam in dodajam, da se 

o tem lahko odloča samo v konkretnih postopkih, v katerih imajo ti posamezniki 

zagotovljena tudi vsa ustavna procesna jamstva. Ne more pa biti navedeno predmet 

odločanja v postopku za oceno ustavnosti zakona, v tem primeru ustavnosti tega, ali 

je zakonodajalec ustavno dopustno uveljavil retroaktivno veljavo davčnega zakona.  

                                            
1
 Akademik prof. dr. Marijan Pavčnik je na javni obravnavi (ne naključno!) v tej zadevi citiral 

sklepno misel iz Radbruchove druge minute filozofije prava. Glej G. Radbruch, Pet minut 
filozofije prava, Filozofija prava, Cankarjeva založba, Ljubljana 2001, str. 268. 



 

 

 

 

2. Bistvena ugotovitev odločbe je, da zakonodajalec ni izkazal javne koristi, ki bi 

upravičevala povratno veljavo izpodbijane zakonske določbe. Ob taki ugotovitvi se je 

Ustavno sodišče na tej točki presoje ustavilo in ni presojalo obstoja drugih pogojev, ki 

jih drugi odstavek 155. člena Ustave določa za ustavno dopustnost retroaktivnosti. 

Tega tudi ni bilo treba storiti, ker so pogoji določeni kumulativno. Z odločbo se v tem 

pogledu strinjam, zato sem tudi glasovala zanjo. Vendar imam pri tem nekoliko 

drugačen pogled na vsebino drugega odstavka 155. člena Ustave. Poleg tega želim 

stališčem v nekaterih delih obrazložitve pritrditi še s svojimi razlogi. Poudariti želim 

tudi, da bi po mojem mnenju presoja ustavne dopustnosti retroaktivnosti po vseh 

pogojih iz drugega odstavka 155. člena Ustave, vključno z dopustnostjo posega v 

"pridobljene pravice", pripeljala do enake končne odločitve, tj. do razveljavitve 12. 

člena Zakona o dodatnem davku od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih 

organov v času finančne in gospodarske krize (Uradni list RS, št. 78/09 – v 

nadaljevanju ZDDDČPNO). Do enake končne odločitve bi po mojem mnenju prišli 

tudi, če bi Ustavno sodišče spremenilo stališče o izhodišču ustavnosodne presoje 

glede povratne veljave davčnih predpisov in namesto t. i. koncepta obdavčljivega 

dogodka sprejelo t. i. koncept davčnega obdobja, na katerem, kljub kritikam v pravni 

teoriji, vztraja na primer nemško Zvezno ustavno sodišče pri presoji ustavne 

dopustnosti sprememb davčne zakonodaje med davčnim letom.  

 

3. Glede na navedeno najprej izpostavljam svoje gledanje na vsebino drugega 

odstavka 155. člena Ustave, navajam svoje argumente presoje po vseh elementih 

navedene ustavne določbe, na koncu pa ponazarjam še, zakaj bi moral biti po mojem 

mnenju izrek odločbe enak celo ob morebitnem drugačnem gledanju na samo 

izhodišče presoje glede retroaktivnosti davčnih zakonov. Vendar soglašam s tem, da 

Ustavno sodišče stališča v tej zadevi ni spremenilo. 

 

 

I. 

 

4. Odločba izhaja iz tega, da je smisel prepovedi povratne veljave zakonskih določb iz 

prvega odstavka 155. člena Ustave, ki jo je ustavodajalec izrecno zapisal, v 

zagotavljanju bistvene prvine pravne države, tj. pravne varnosti, ter s tem ohranjanja 

in utrjevanja zaupanja v pravo, kar sta dve od načel pravne države iz 2. člena Ustave. 

S tem seveda soglašam. V pravni državi ima človek na eni strani pravico zahtevati 

svobodo in priložnosti, da načrtuje svoje življenje z razumno stopnjo gotovosti, na 

drugi strani ga morata varovati pravo in red, ki mu omogočata, da gre nemoteno po 

svoji poti.2 Na tej poti mora zaradi sožitja z drugimi, zaradi javnega interesa svoje 

ravnanje prilagajati predpisom, ki ustavno dopustno omejujejo njegovo svobodo. To 

lahko stori le tako, da se z njimi poprej seznani, zaradi česar je ustavna zahteva po 

                                            
2
 J. Harvey, L. Bather, The British Constitution, 3. izd., McMillan St Martin's Press, London 

1972, str. 11. 



 

 

 

tem, da mora biti predpis objavljen, preden začne veljati (prvi odstavek 154. 

člena Ustave), preden se torej od posameznika zahteva, da se po njem ravna,3 še 

toliko pomembnejša. Enako seveda soglašam tudi glede tega, da prepoved 

retroaktivnosti, ki se razteza na vse zakone, ne glede na področje urejanja, ni 

absolutna,4 ker je ustavodajalec v drugem odstavku 155. člena Ustave predvidel 

izjemo. Na prepoved iz prvega odstavka 155. člena Ustave je mogoče gledati hkrati 

kot na pravno pravilo, ki operacionalizira pravna načela iz 2. člena Ustave,5 in hkrati 

kot na ustavno načelo.6 To pa ne more veljati za drugi odstavek 155. člena Ustave, ki 

je nedvomno ustavnopravno pravilo, kar ni zanemarljivo pri možnostih njegove 

razlage. Pravna pravila, ki uveljavljajo izjeme, je treba že v temelju razlagati 

restriktivno. To mora vzeti v ozir tudi zakonodajalec, ki mora pri sprejemanju zakonov 

spoštovati Ustavo. V drugem odstavku 155. člena mu Ustava narekuje, da ugotovi, ali 

so izpolnjeni ustavni pogoji, ki mu dovoljujejo uveljavitev povratno učinkujočih 

zakonskih določb. Ta ugotovitev mora imeti tudi svoj razpoznavni in navzven vidni 

odraz, iz katerega je razvidno, da zakonodajalec svojo obveznost spoštovati Ustavo 

jemlje resno. Zato mora biti že iz zakonodajnega gradiva (to pa je vse zakonodajno 

gradivo iz zakonodajnega postopka) razvidno, zakaj so ti pogoji izpolnjeni (27. točka 

obrazložitve odločbe). 

 

5. Po stališču odločbe sta za dopustnost izjeme iz drugega odstavka 155. člena 

Ustave predpisana dva pogoja: 1) če tako zahteva javna korist in 2) če se ne posega 

v pridobljene pravice (25. točka obrazložitve odločbe). Akademik prof. dr. Marijan 

Pavčnik je na javni obravnavi v tej določbi videl tri pogoje za dopustnost 

retroaktivnosti: 1) povratno lahko veljajo samo posamezne zakonske določbe, 2) če 

tako zahteva javna korist in 3) če se ne posega v pridobljene pravice. Pri tem je 

posebej poudaril kumulativnost določenih pogojev. Še pred ugotavljanjem navedenih 

treh pogojev je po mojem mnenju treba ugotoviti, ali imamo sploh opravka s 

povratnim učinkovanjem zakonskih določb. Če ugotovimo, da gre za retroaktivnost, 

pa soglašam, da imamo opravka še s tremi pogoji, od katerih sta dva pozitivna in 

eden negativen. Pri tem prvi pogoj v bistvu dvakratno poudari zakonsko raven pravnih 

norm – samo zakon lahko določi, da imajo posamezne njegove (zakonske torej) 

določbe povratno veljavo. In seveda se strinjam s tem, da morajo biti vsi pogoji 

podani kumulativno, kar pomeni, da že odsotnost (oziroma navzočnost pri 

                                            
3
 "Po svoji naravi so abstraktne pravne norme, ki jih vsebujejo zakoni, (…) pravila ravnanja, ki 

veljajo za naprej in obsegajo tista pravna razmerja, ki obst[a]jajo ali nastanejo potem, ko so 
norme začele veljati. Smiselno je mogoče zahtevati od ljudi določeno ravnanje le vnaprej. Iz 
tega logično izhaja, da pravna norma ne bi smela imeti povratne moči." Tako nekdanji 
predsednik Ustavnega sodišča v Komentarju Ustave leta 2002. L. Šturm v: L. Šturm (ur.), 
Komentar Ustave Republike Slovenije, Fakulteta za podiplomske državne in evropske študije, 
Ljubljana 2002, str. 1039.  
4
 Glej prav tam, str. 1040. 

5
 M. Pavčnik, Teorija prava: prispevek k razumevanju prava, 4. pregl. in dop. izd., Cankarjeva 

založba, Ljubljana 2011, str. 125.  
6
 Glej prav tam, str. 127. O prepovedi retroaktivnosti kot o ustavnem načelu glej L. Šturm v: L. 

Šturm (ur.), nav. delo, str. 54. 



 

 

 

negativnem pogoju – poseg v pridobljeno pravico) enega izmed njih povzroči 

protiustavnost.  

 

6. Najprej torej, ali imamo v tej zadevi sploh opravka s povratnim učinkovanjem 

zakonskih določb, za tem pa še o drugih pogojih. Če ne gre za retroaktivnost, 155. 

člen Ustave sploh ne pride v poštev, ampak bi šlo lahko le za morebitno vprašanje 

poseganja v načelo zaupanja v pravo, ki ga Ustavno sodišče presoja po 2. členu 

Ustave. Kot navaja 21. točka obrazložitve odločbe, ima v skladu z ustaljeno 

ustavnosodno presojo zakon povratne učinke 1) praviloma tedaj, ko je za začetek 

njegove uporabe določen trenutek pred njegovo uveljavitvijo, oziroma 2) tedaj, ko je 

za začetek uporabe določen trenutek po njegovi uveljavitvi, vendar njegove 

posamezne določbe učinkujejo tako, da za nazaj posežejo v pravne položaje ali 

pravna dejstva, ki so bili zaključeni v času veljavnosti prejšnje pravne norme. 

Izpodbijana določba je začela veljati 6. 10. 2009, v njej pa je določeno, da se ta zakon 

"uporabi za dohodke po tem zakonu, prejete7 od 1. januarja 2009 dalje." V takih 

primerih je doslej Ustavno sodišče štelo, da imamo opravka s prvo navedenim 

primerom, da je torej za začetek uporabe zakona določen trenutek pred njegovo 

uveljavitvijo. Pri tem je Ustavno sodišče tako v odločbi št. U-I-62/95 z dne 16. 2. 1996 

(Uradni list RS, št. 14/96, in OdlUS V, 18) kot v odločbi št. U-I-81/96 z dne 12. 3. 1998 

(Uradni list RS, št. 27/98, in OdlUS VII, 46) izrecno navedlo, da način obračunavanja 

davka (npr. letno) ne daje podlage za razlago, s katero se razširja veljavnost davčne 

obveznosti na prejemke, izplačane v času, ko taka zakonska obveznost še ni 

obstajala. Spoštovanje teh stališč nas pripelje do sklepa, da se z izpodbijano 

zakonsko določbo vzpostavlja povratno učinkovanje določb ZDDDČPNO.  

 

7. Za odstop od navedenega izrecno izraženega izhodišča, ki izhaja iz t. i. koncepta 

obdavčljivega dogodka (23. točka obrazložitve odločbe), bi moralo Ustavno sodišče 

imeti resne ustavnopravne razloge. V tem trenutku jih sama ne vidim. Vidim pa tiste, 

ki govorijo zoper spremembo stališča. Če sta svoboden človek in njegovo 

dostojanstvo v izhodišču ustavnega reda, in sta, če mora javna oblast ravnati tako, da 

to svobodo spoštuje, potem mora to veljati tudi na področju premoženjske svobode 

(33. člen Ustave). Država ima ustavno pooblastilo, da premoženjsko svobodo (med 

drugim) omejuje s predpisovanjem davčnih obveznosti (147. člen Ustave),8 vendar 

tako, da bo posameznik v vsakem trenutku vedel, kakšne so njegove obveznosti 

(zakon, ki je objavljen, da se z njim lahko seznani; prvi odstavek 154. člena Ustave), 

saj jim bo le tako lahko svoje ravnanje tudi prilagodil in hkrati ostajal svoboden. Ta 

                                            
7
 Po četrtem odstavku 4. člena ZDDDČPNO se šteje, da je dohodek prejet, ko je izplačan ali 

kako drugače dan na razpolago zavezancu. 
8
 Tega Ustavno sodišče ne šteje za poseg v lastninsko pravico iz 33. člena Ustave, dokler 

višina predpisanega davka ni tolikšna, da ogroža bistvo lastnine, tolikšna pa postane, ko 
preseže polovico donosa; glej odločbo št. U-I-91/98 z dne 16. 7. 1999 (Uradni list RS, št. 
61/99, in OdlUS VIII, 196). Glej tudi kritiko te odločbe, in sicer E. Kerševan, Ustavne omejitve 
davčnega poseganja v lastninsko pravico, Javna uprava, št. 1-2 (2013), str. 5–18.  Prof. 
Kerševan nasprotuje stališču, da pride do posega v lastninsko pravico šele nad 50 odstotno 
stopnjo obdavčitve. 



 

 

 

svoboda bi bila bistveno okrnjena, če tako rekoč do konca leta ne bi vedel, ali mu bo 

država naložila dodatne davčne obveznosti bodisi s poviševanjem davčnih stopenj 

bodisi z nalaganjem novih davkov, s katerimi bi obremenjevala prejemke, ki jih je 

dobil med letom in na katerih je nedvomno pridobil lastninsko pravico in s tem tudi 

svobodo razpolaganja z njimi. Svobodno lahko ravna posameznik, če v vsakem 

trenutku ve, kakšne obveznosti mu država nalaga, torej mora biti naložena obveznost 

jasno in določno opredeljena v zakonu. Davčni zakon, iz katerega posameznik ne bi 

mogel razbrati, kakšna je njegova davčna obveznost, ne bi izpolnjeval zahtev po 

jasnosti in določnosti. Tak zakon bi bil torej v neskladju že z načelom jasnosti in 

določnosti predpisov, ki je eno od načel pravne države iz 2. člena Ustave. Samo če 

posameznik pozna svoje obveznosti (v tem pogledu gre tudi za pravno predvidljivost 

kot enega izmed elementov pravne varnosti), jih bo lahko hkrati izpolnil in uresničeval 

svojo svobodo ravnanja. Ali prevedeno na področje davčnega zakona z utemeljitvijo, 

ki jo je na javni obravnavi izrekel doc. dr. Aleš Kobal: Davčna obveznost nastopi v 

mesecu, ko posameznik prejme dohodek, na koncu leta nastane zahtevek države za 

plačilo davka. Načelo določnosti davčnih predpisov mu zagotavlja prav to, da lahko 

vsak trenutek v davčnem letu, ko prejme dohodek, izračuna višino davčne 

obveznosti, in preostanek je to, kar lahko nameni za svojo osebno nadaljnjo 

potrošnjo, za investicije, za karkoli. Zato mora že prvi dan davčnega leta oziroma 

vsak trenutek v njem vedeti (si biti sposoben izračunati), koliko davka bo na koncu 

davčnega leta plačal.   

 

8. Sprememba stališča v smeri t. i. koncepta davčnega obdobja bi pomenila, da 

davčna obveznost sicer res nastane v trenutku izplačila prejemka, vendar pa se 

dokončno davek obračuna šele letno, zaradi česar naj posameznik ne bi mogel 

računati s tem, da država med davčnim letom ne bo spreminjala davčne obveznosti 

(beri: jo poviševala ali uvajala dodatno obdavčitev); pristojni upravni organ bo 

odmerno odločbo izdal šele v prvih mesecih naslednjega leta in bo tako zakon, četudi 

npr. uveljavljen šele v mesecu decembru davčnega leta, uporabljen dokončno šele po 

njegovi uveljavitvi (ob izdaji odmerne odločbe); dejanski stan odmere davka bo 

zaključen šele z iztekom davčnega obdobja. Če bi Ustavno sodišče v tej zadevi 

spremenilo stališče in šlo po tej poti, bi to pomenilo, da bi moralo táko stališče zaradi 

spoštovanja načela enakosti (drugi odstavek 14. člena Ustave) veljati tudi za 

prihodnje primere. To bi odprlo zakonodajalcu vrata povečevanja davčnih obveznosti 

med davčnim letom, povišane, dodatne oziroma nove davčne obveznosti pa bi se v 

vsakem primeru uporabljale za vse prejemke iz davčnega leta, ne glede na to, kdaj bi 

bila sprememba uveljavljena, pri čemer zakonodajalcu ne bi bilo treba spoštovati 

drugega odstavka 155. člena Ustave, ker sploh ne bi šlo za retroaktivnost. 

Zakonodajalec bi moral spoštovati le načelo zaupanja v pravo iz 2. člena Ustave – se 

pravi, da bi se posameznik lahko zanesel le na to, da mu država njegovega položaja 

med davčnim letom ne bo poslabšala arbitrarno, tj. brez stvarno utemeljenega 



 

 

 

razloga, prevladujočega v javnem interesu.9 Taka sprememba stališča se mi 

ne zdi sprejemljiva prav z vidika posameznikove svobode ravnanja in pravne 

predvidljivosti. Zoper njo govorita poleg že navedenih ustavnopravnih razlogov, ki me 

utrjujejo v pravilnosti dosedanje ustavnosodne presoje, še dodatna dva razloga. Na 

eni strani opozorilo doc. dr. Kobala, da gre pod vplivom kritik v pravni teoriji nemško 

zvezno finančno sodišče (ki je eno od specializiranih vrhovnih sodišč) že v smeri 

popolne prepovedi retroaktivnosti na področju periodičnih davkov. Zlahka si glede na 

povedano predstavljam argumente za takšno spremembo. Na drugi strani, četudi 

nemško Zvezno ustavno sodišče vztraja na svojem gledanju, je pri tem bistven test 

presoje, ki ga je vzpostavilo za primere, ki jim pravi t. i. neprava retroaktivnost 

davčnega zakona. Ta test pa ni enak testu iz ustaljene presoje našega sodišča glede 

posegov v načelo zaupanja v pravo iz 2. člena Ustave. O tem kasneje (v III. točki).  

 

9. Tako se strinjam, da imamo opravka s povratno veljavo zakonskih določb. Zato se 

najprej zastavi vprašanje izpolnjenosti prvega pogoja: samo zakon lahko določi 

povratno veljavo posameznih svojih določb. Ustavno sodišče je v odločbi št. U-I-

181/94 z dne 30. 3. 1995 (Uradni list RS, št. 21/95, in OdlUS IV, 31), na katero se 

sklicuje tudi tožnik iz upravnega spora, odpravilo retroaktivno učinkovanje izvršilnega 

predpisa ministrstva, s katerim je bila uvedena obveznost vplačil v proračun, zaradi 

dveh neskladnosti, in sicer s 147. členom in s 155. členom Ustave. S 147. členom 

Ustave je prepovedano uvajanje davčnih obremenitev s podzakonskim predpisom za 

naprej, s 155. členom Ustave pa s povratno veljavo. Da lahko zakon določi samo 

povratno veljavo zakonskih določb, je izrecno poudarilo Ustavno sodišče v odločbi št. 

U-I-185/10, Up-1409/10 z dne 2. 2. 2012 (Uradni list RS, št. 23/12, in OdlUS XIX, 33), 

s katero je razveljavilo zakonsko določbo, ki je ukazala povratno uporabo izvršilnega 

predpisa. Poudarka, da lahko retroaktivno veljajo samo posamezne zakonske 

določbe, ne pa kar cel zakon, pa v dosedanji ustavnosodni presoji še ni. Da bi bil tudi 

ta lahko upošteven v tem primeru, je opozoril doc. dr. Kobal na javni obravnavi. Z 

izpodbijano določbo se namreč ne uvaja le povratna veljavnost "posameznih" določb 

zakona, ampak se z njo uveljavlja povratna veljavnost celega zakona – zakona, ki 

"uvaja obveznost plačevanja dodatnega davka od dohodkov, prejetih za vodenje ali 

nadzor poslovnih subjektov, določenih s tem zakonom" (1. člen ZDDDČPNO). 

Opozorilo je po mojem mnenju treba vzeti resno. V tem primeru ne gre le za korekcijo 

posameznih pravnih norm v sistemu obdavčitve in njihovo uveljavitev za nazaj,10 

ampak gre za uvedbo povsem nove davčne obveznosti, ki jo je zakonodajalec uvedel 

                                            
9
 Tako Ustavno sodišče že v odločbi št. U-I-123/92 z dne 22. 3. 1993 (Uradni list RS, št. 

67/93) in še v številnih kasnejših odločbah. 
10

 Kot npr. pravi Evropsko sodišče za človekove pravice v sodbi v zadevi N. K. M. proti 
Madžarski z dne 14. 5. 2013, da je retroaktivno obdavčenje uporabljivo "essentialy to remedy 
technical deficiencies of the law" (51. točka), pri čemer Konvencija o varstvu človekovih pravic 
in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – EKČP) nima določbe, ki bi bila 
vsebinsko enaka 155. členu Ustave.  



 

 

 

s povsem novim zakonom11 in ta se v celoti uporablja tudi retroaktivno, kot pravi 

besedilo izpodbijane zakonske določbe. Zoper preozko razlago Ustave v tem delu bi 

bili sicer mogoči pomisleki, zlasti v tem pogledu, da ne bi že izbira zakonodajne 

tehnike sama po sebi vplivala na opredeljevanje, ali gre za posamezne zakonske 

določbe ali za cel zakon. Vendar je prav tako na mestu (ko gre za zakon, ki uvaja nov 

davek, še toliko bolj) tudi stališče, da se z razlago, ki ta vidik zanemari, širi uporaba 

pravnega pravila, ki naj bo izjema in ki izrecno govori o posameznih določbah 

zakona.  

 

10. Odločba se prvega pogoja ne loteva, ampak argumentira odsotnost javne koristi, 

obstoj katere je drugi pogoj za povratno veljavo posameznih zakonskih določb. Tu je 

treba poudariti, da mora po drugem odstavku 155. člena Ustave za vsako retroaktivno 

učinkovanje zakonskih določb obstajati javna korist; tudi če se z njimi ne posega v 

pridobljene pravice. Gre za javno korist, ki jo je mogoče doseči samo s povratnim 

učinkovanjem zakonskih določb ali kot temu pravi odločba: "povratno učinkovanje 

predpisa utemeljujoča javna korist" (26. točka obrazložitve odločbe). Odločba 

vzpostavlja strogost do zakonodajalca v tem pogledu, da mora biti že v 

zakonodajnem postopku jasno razvidno, katera je ta javna korist, zaradi katere je 

treba uveljaviti povratno učinkovanje posameznih zakonskih določb. Vendar je ta 

strogost logična in utemeljena prav na tem, da drugi odstavek 155. člena Ustave 

pomeni izjemo od pomembnega ustavnega pravila (načela prepovedi retroaktivnosti 

iz prvega odstavka tega člena), ki spada v elementarni del pravne države. Táko 

ravnanje zahteva tudi odgovorno izvrševanje zakonodajne oblasti. Zato se z 

argumentacijo iz 28. in 29. točke obrazložitve odločbe strinjam. 

 

 

II. 

 

11. Tudi, če bi v navajanju tega, kar je bilo izpostavljeno v zakonodajnem postopku in 

s čimer je Vlada naknadno utemeljevala javno korist za retroaktivno veljavo zakonskih 

določb, prepoznali javno korist, ki naj bi za nazaj obdavčevala, res da zelo visoke, 

prejemke, pa ne bi bil izpolnjen tretji pogoj iz drugega odstavka 155. člena Ustave. Iz 

odločb št. U-I-62/95 in št. U-I-81/96 jasno izhaja, da je Ustavno sodišče štelo pravico 

razpolaganja s prejemki, izplačanimi v času, ko obdavčitev še ni veljala, za 

pridobljeno pravico. To je po svoje razumljivo. Če je davčni zakon jasen in določen, si 

posameznik lahko ob vsakem izplačanem prejemku izračuna, kolikšna je njegova 

davčna obveznost, kolikšno pa ostaja polje njegove premoženjske svobode.12 Lahko 

to pogledamo tudi z drugega zornega kota. Davčni zakoni nalagajo obveznosti. Če je 

                                            
11

 Doc. dr. Kobal je davek po ZDDDČPNO na javni obravnavi opredelil kot ekonomsko in 
pravno dvojno obdavčenje – torej kot nov davek, ki obremenjuje prejemke, ki so enkrat že 
obdavčeni (z dohodnino). 
12

 Tudi prof. Pirnat šteje, da je pravica razpolagati z dohodkom po obdavčitvi, kot je veljala v 
času njegove pridobitve, sestavni del lastninske pravice iz 33. člena Ustave. Glej R. Pirnat, 
Pravne omejitve ukrepov za izhod iz krize, Podjetje in delo, št. 6-7 (2010), str. 1285. 



 

 

 

obveznost v času prejemka znana, gre za upravičeno pričakovanje zavezanca, da z 

vpogledom v zakonsko ureditev glede na višino prejemka ve, koliko davka mora 

plačati, tudi če bo država to uradno in zaključno odmerila šele po poteku davčnega 

leta. Glede preostanka svojih prejemkov pa lahko prosto razpolaga, ker lahko na 

podlagi določenih davčnih obveznosti upravičeno pričakuje, da mu bo ta del 

prejemkov tudi po odmeri ostal, in tudi to je varovano z lastninsko pravico (33. člen 

Ustave).13 V tem primeru so torej zavezanci upravičeno lahko pričakovali, da s 

prejemki, izplačanimi na podlagi pogodbenih razmerij,14 lahko prosto razpolagajo, 

kolikor presegajo davčno obveznost, ki je veljala ob njihovem prejemu.15 Ob 

prepovedi retroaktivnosti pa gre predvsem tudi za upravičeno pričakovanje 

posameznika, da mu država za nazaj ne bo nalagala novih obveznosti, ker bi bila 

njegova svoboda na premoženjskem področju bistveno okrnjena, če vse do izteka 

davčnega obdobja ne bi vedel, ali mu bo država naložila dodatno davčno breme ali 

ne. Če namreč velja prepoved poseganja za nazaj v pridobljene pravice, mora a 

fortiori veljati prepoved nalaganja davčnih bremen za nazaj – ko gre pravzaprav za to, 

da je vsebina te "pravice" s tega zornega kota v resnici "pravica ne imeti obveznosti".  

 

12. V odločbah št. U-I-62/95 in št. U-I-81/96 je Ustavno sodišče razlagalo drugi 

odstavek 155. člena Ustave kot pravno pravilo, ki ne dopušča nadaljnjih izjem. Če so 

izpolnjeni v njem določeni pogoji, je retroaktivnost dovoljena, če niso, ni dovoljena. 

Takoj ko je ugotovilo, da gre za poseg v pridobljene pravice, je štelo tako 

retroaktivnost za nedopustno. Toda že v odločbi št. U-I-340/96 (ki je bila sprejeta na 

isti seji kot odločba št. U-I-81/96!) je nakazalo, da bi utegnilo dopustiti tudi retroaktivni 

zakon, ki bi posegal v pridobljene pravice, v skladu s tretjim odstavkom 15. člena 

Ustave, če bi bilo to potrebno zaradi varstva še tehtnejše pravice ali odpravljanja še 

hujših posegov v pravice drugih. To je doslej tudi dvakrat storilo: prvič z odločbo št. U-

I-60/98 z dne 16. 7. 1998 (Uradni list RS, št. 56/98, in OdlUS VII, 150), ko je šlo za 

poseg v upravičena pričakovanja16 do izplačila izgubljenega dobička ob vrnitvi 

zaplenjenega premoženja, drugič z odločbo št. U-I-60/99 z dne 4. 10. 2001 (Uradni 

list RS, št. 91/01, in OdlUS X, 168; v 24. točki obrazložitve se ta odločba izrecno 

sklicuje tudi na odločbo št. U-I- 340/96), ko je šlo za poseg v pravice pooblaščenih 

                                            
13

 Ali kot pravi Evropsko sodišče za človekove pravice: "[A] 'legitimate expectation' of obtaining 
an asset may also enjoy the protection of Article 1 of Protokol No. 1." Sodba v zadevi N. K. M. 
proti Madžarski, 35. točka.  
14

 Ali so bili tudi upravičeni do teh izplačil, ni niti predmet davčnega postopka in še toliko manj 
predmet te ustavnosodne presoje. 
15

 Vladno zatrjevanje, da v primeru pravic iz pogodbe sploh ne bi smeli govoriti o pridobljenih 
pravicah, ker naj bi to veljalo le tedaj, ko je pravica priznana z odločbo državnega organa, je 
tako očitno napačno, da o njem niti ni treba posebej razpravljati. Navsezadnje je Ustavno 
sodišče z odločbo št. U-I-340/96 z dne 12. 3. 1998 (Uradni list RS, št. 31/98, in OdlUS VII, 48), 
ki jo je izpostavil tožnik iz upravnega spora, izrecno poudarilo, da drugi odstavek 155. člena 
Ustave varuje tudi pridobljene obligacijske pravice.  
16

 Tu se je treba strinjati s prof. Pirnatom, da ni šlo za poseg v pridobljene pravice, ampak za 
poseg v pričakovane pravice; glej R. Pirnat, Instrumentalnost javnega prava in načelo 
zaupanja v pravo (primer določb ZUJF o letnem regresu), Podjetje in delo št. 6-7 (2012), str. 
1048. Vendar morajo biti tudi pričakovane pravice, ki so varovane s 33. členom Ustave, prav 
tako varovane tudi z drugim odstavkom 155. člena Ustave.  



 

 

 

investicijskih družb do izbire državnega premoženja. S tem je Ustavno sodišče 

tretji pogoj, "če se s tem ne posega v pridobljene pravice",  razložilo tako, kot da v 

njem v resnici piše, "če se s tem nedopustno ne posega v pridobljene pravice". V 

celoti je obrazložitev te dopustnosti razvidna iz odločbe št. U-I-60/99. Poseg v 

pridobljene pravice je Ustavno sodišče štelo za dopusten, če ob izkazani javni koristi 

(ki mora tako in tako obstajati po drugem odstavku 155. člena Ustave – torej ob 

izkazani javni koristi, ki upravičuje povratno veljavo zakonskih določb) poseg v 

pridobljene pravice prestane t. i. strogi test sorazmernosti, torej da je poseg v 

pridobljene pravice primeren in nujen za dosego javne koristi in tudi sorazmeren v 

primerjavi s koristjo, ki se varuje. Poseg v pridobljene pravice je torej lahko dopusten 

pod pogoji, ki so določeni za posege v človekove pravice in temeljne svoboščine.  

 

13. Ob tem se lahko najprej zastavi vprašanje, ali je po enakih merilih mogoče 

presojati retroaktivno poseganje v pridobljene pravice in retroaktivno nalaganje 

obveznosti. Še posebej se to vprašanje zastavi, ko Ustavno sodišče na isti seji v eni 

zadevi drugi odstavek 155. člena Ustave razlaga striktno, ko gre za nalaganje 

obveznosti za nazaj, v drugi, ko gre za poseg v pridobljene pravice za nazaj, pa 

dopusti mehčanje te striktnosti, vendar na podlagi strogega testa sorazmernosti, 

kadar si med seboj v nasprotju stojijo različne pravice. Iz tega bi lahko sklepali tudi, 

da je Ustavno sodišče z odločbo št. U-I-81/96 vzpostavilo strožjo presojo pri razlagi 

drugega odstavka 155. člena Ustave v delu "ne posega v pridobljene pravice", kadar 

se za nazaj nalagajo dodatne obveznosti, kajti tu ne gre za to, da lahko kolidirajo 

različne pravice, ampak gre za razmerje država – posameznik, pri čemer država 

posamezniku nalaga obveznosti.  

 

14. Tudi če odmislimo navedeno vprašanje in celo če bi tudi za povratno nalaganje 

davčnih obveznosti prišel v poštev test iz odločbe št. U-I-60/99, je jasno razvidno, da 

navedeni test v resnici vsebuje oba testa dovoljenosti posegov v človekove pravice, tj. 

test legitimnosti (tretji odstavek 15. člena Ustave; v skladu z ustaljeno ustavnosodno 

presojo je ustavno dopusten cilj za omejitev človekovih pravic tudi javna korist) in 

strogi test sorazmernosti (2. člen Ustave; primernost, nujnost, sorazmernost v ožjem 

pomenu). Vendar je test legitimnosti prvi pogoj, zato se na tej točki spet najprej 

srečamo z vprašanjem, ali obstaja javna korist, ki upravičuje povratno veljavo. Tako 

kot ni bila izkazana pri drugem pogoju iz drugega odstavka 155. člena Ustave, ne bi 

bila izkazana niti na prvi stopnički presoje tretjega pogoja – pri posegu v pridobljeno 

pravico, če bi šli po tej poti.  

 

15. Če bi na primer šteli kot izkazano javno korist potrebo po zavarovanju javnih 

sredstev, danih poslovnim subjektom v obliki poroštev oziroma jamstev, ali sredstev 

za blažitev posledic finančne in gospodarske krize na podlagi ukrepov, ki sta jih 

sprejela Državni zbor in Vlada (drugi odstavek 3. člena ZDDDČPNO), pa bi prišli do 

ugotovitve, da retroaktiven poseg ni bil nujen za zavarovanje navedenih sredstev. Vsi 

ukrepi, ki so bili sprejeti in so predvidevali angažiranje javnih sredstev, so bili namreč 

zakonsko izrecno urejeni in so vsebovali, na kar opozarja tudi odločba (13. točka 



 

 

 

obrazložitve), izrecne omejitve za zagotovitev namenske rabe teh javnih 

sredstev. Ukrepi so bili mogoči le ob izrecno določenih omejitvah glede prejemkov 

članov organov vodenja in nadzora v teh poslovnih subjektih v času prejemanja javnih 

sredstev. Predviden je bil tudi nadzor pristojnih organov s sankcijo bodisi vračila 

sredstev bodisi ničnosti pogodb, tudi prekrškovne sankcije so bile predvidene. Država 

je torej vzpostavila pomoč iz javnih sredstev v kriznem času, vendar hkrati določila 

pogoje, pod katerimi se ta pomoč daje, vključno s pogojem omejitev izplačil 

poslovodnim in nadzornim organom. Zato za zavarovanje javnih sredstev ni 

potrebovala še ukrepa retroaktivnega učinkovanja davčnega zakona; torej ukrep ni bil 

nujen.  

 

16. V primerih gospodarskih družb, v katerih je bila država večinska lastnica in je kot 

taka z izvrševanjem svojih pravic lahko vplivala na ravnanja poslovodstev in 

nadzornih odborov, se navedenemu pridruži še en razlog, ki govori zoper nujnost. Na 

tega je na javni obravnavi opozorila tudi višja sodnica svetnica Marjanca Faganel v 

imenu predlagatelja te ustavnosodne presoje. Opozorila je, da je v teh primerih imela 

država na razpolago prav vsa sredstva po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, da bi 

dosegla uveljavitev svojega vpliva. Tudi s tem se je mogoče strinjati. Če država deluje 

iure gestionis, potem mora tako kot drugi subjekti ravnati v skladu z obstoječimi 

predpisi, da uresniči svoje interese. Korporacijsko pravo ji v ta namen daje zadostne 

mehanizme. Če jih država ne izkoristi, kot bi bilo pričakovati v interesu učinkovitega 

gospodarjenja, potem ne more uporabljati (zlorabljati?) svojega oblastnega položaja – 

iure imperii in z njim za nazaj popravljati tega, česar iure gestionis ni prav postorila. 

Temu davčna zakonodaja ne more biti namenjena. Tako ravnanje bi ustvarjalo tudi 

neenakost (brez stvarnega, iz narave stvari izhajajočega razloga) med gospodarskimi 

subjekti glede na to, kdo je njihov lastnik.  

 

17. Če bi poseg v "pridobljene pravice" presojali z vidika strogega testa, bi se 

zastavilo vsaj še vprašanje sorazmernosti v ožjem pomenu. Z dodatnim davkom se je 

obdavčil del prejemkov, ki so posamezniku ostali po obdavčitvi z dohodnino. Ob 

stopnji 49 odstotkov zato izračuni kažejo, da bi šlo na primer pri tožniku iz upravnega 

spora skupaj z dohodnino za skupne obdavčitve, ki bi presegle 80-odstotno davčno 

stopnjo. Upoštevaje odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-91/98 bi bili tako sooočeni tudi 

z davčno obremenitvijo, ki krepko presega polovično obdavčitev donosa, zato bi se 

izostrilo vprašanje sorazmernosti v ožjem pomenu in s tem dopustnosti posega v 

lastninsko pravico, varovano s 33. členom Ustave.17  

 

18. Če bi Ustavno sodišče nadaljevalo svojo presojo in se ukvarjalo tudi z 

vprašanjem, kako razlagati pojem posega v pridobljene pravice iz drugega odstavka 

155. člena Ustave glede na odločbo št. U-I-81/96 na eni strani ter odločbi št. U-I-

340/96 in št. U-I-60/99 na drugi strani, bi se torej moralo že v tej odločbi jasno 

opredeliti najprej do vprašanja, ki ga izpostavljam v 13. točki tega ločenega mnenja. 
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 Glej 8.opombo. 



 

 

 

Za to zadevo pa je po mojem mnenju pomembno predvsem, da bi Ustavno 

sodišče ne glede na to, po kateri poti bi šlo, torej ali po poti odločbe št. U-I-81/96 ali 

po poti odločbe št. U-I-60/99, prišlo do enakega končnega rezultata.  

 

 

III. 

 

19. Zakaj bi tudi, če bi spremenili stališče iz dosedanje ustavnosodne presoje in se 

zgledovali po nemški ustavnosodni presoji, prišli do enakega končnega rezultata? 

Res je, da nemško Zvezno ustavno sodišče, kljub kritikam v pravni teoriji, vztraja na 

izhodišču t. i. davčnega obdobja, ki za pravno odločilni trenutek šteje nastanek 

davčnega dolga, ta pa pri periodičnih davkih nastane zadnji dan davčnega obdobja, 

za katerega se davek odmerja, ugotovi pa se z odmerno odločbo pristojnega organa. 

Nemška ustava nima določbe, enake 155. členu Ustave, zaradi česar se vse presoja 

z vidika poseganja v načelo varstva zaupanja v pravo, tako "prava retroaktivnost" kot 

"neprava retroaktivnost", pri čemer je prva absolutno prepovedana, druga pa je lahko 

dopustna. Že drugačne določbe ustave so seveda lahko prvi bistveni razlog, zaradi 

katerega lahko (in mora) prihaja(ti) do različnih stališč različnih ustavnih sodišč. 

Vendar je tu po mojem mnenju še bolj bistveno to, da se tudi nemško  Zvezno 

ustavno sodišče še kako zaveda, da ima v primerih davčnih obveznosti pred seboj 

poseben položaj, v katerem zgolj kontrola arbitrarnosti zakonodajalčevega ravnanja 

za spreminjanje davčne obveznosti med davčnim obdobjem ne zadošča. Zato 

poudarja, da je povratno učinkovanje davčnega predpisa združljivo z načelom 

zaupanja v pravo le, če je poseg utemeljen s posebnim, prav povratno učinkovanje 

predpisa upravičujočim javnim interesom, in če pri tem ostane načelo sorazmernosti 

varovano – če je torej poseg primeren in nujen za dosego zakonskega cilja in če 

ostane pri skupnem vrednotenju med težo prizadetega zaupanja ter težo in nujnostjo 

razlogov za povratno učinkovanje meja pripisljivosti varovana (BVerfG, BvL 6/07 z 

dne 10. 10. 2012). Nemško Zvezno ustavno sodišče torej presoja dopustnost t. i. 

neprave retroaktivnosti davčnega zakona po testu, ki je enak našemu testu 

dopustnosti posegov v človekove pravice – torej po testu legitimnosti (javna korist – 

javni interes, ki upravičuje prav povratno učinkovanje zakonskih določb) in po 

strogem testu sorazmernosti – to je primeren in nujen ter ožje sorazmeren poseg.  

 

20. Tudi če bi torej Ustavno sodišče imelo ustavno dopustne razloge za spremembo 

stališča in presojalo ustavnost izpodbijane zakonske določbe po navedenih merilih, bi 

nas ta iz razlogov, ki sem jih predstavila (II. točka), pripeljala do enakega rezultata – 

do ugotovitve protiustavnosti, pri čemer bi se Ustavno sodišče prav enako lahko 

ustavilo že na prvi stopnički presoje – ker ni izkazana prav povratno učinkujoča javna 

korist.  

 

21. Po vseh mogočih parametrih ustavnosodne presoje iz predstavljenih razlogov 

sama pridem do enake odločitve v tej zadevi. Vse to me samo še utrjuje v pravilnost 

izreka odločbe, ki sem jo s svojim glasom podprla. Odločitev prinaša dolgoročno 



 

 

 

spoštovanje posameznikove (tudi premoženjske) svobode, ob hkratnem 

odgovornem izpolnjevanju obveznosti do države, ki je poklicana zagotavljati skupno 

dobro, vendar tako, da pri tem spoštuje pravo. 
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