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1. Glasovala sem proti odločbi, ker ne soglašam z argumentacijo, na podlagi katere 

smo ugotovili, da Zakon o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah 

Evropske unije (Uradni list RS, št. 34/04 in nasl. – v nadaljevanju ZSDZVZEU) ni v 

neskladju z Ustavo. Ker je predlagatelj zahteval predvsem oceno ustavnosti 11.a 

člena, se bom tudi sama osredotočila na razloge v zvezi s presojo te zakonske 

določbe. Glede te zakonske določbe namreč ugotovitev, da ni v neskladju z Ustavo, v 

resnici pomeni ugotovitev, da ni v neskladju s prvim odstavkom 8. člena Protokola št. 

2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti (UL C 83, 30. 3. 2010), ki je bil 

tokrat zgornja premisa naše presoje. Menim, da bi moralo pred sprejemom takšne 

ugotovitve Ustavno sodišče bodisi postaviti vprašanje v predhodno odločanje Sodišču 

Evropske unije po tretjem odstavku v zvezi z a) točko prvega odstavka 267. člena 

Pogodbe o Evropski uniji (UL C 83, 30. 3. 2010 – prečiščena različica, v nadaljevanju 

PEU) o razlagi navedene določbe protokola, bodisi bi moralo prepričljivo 

argumentirati, zakaj šteje, da imamo pred seboj povsem jasno določbo primarnega 

prava Evropske unije. 

 

2. Soglašam z izhodišči odločbe o tem, da imamo pred seboj zahtevo po presoji 

skladnosti zakonske določbe z določbo primarnega prava Evropske unije in da je za 

to presojo podana pristojnost Ustavnega sodišča na podlagi druge alineje prvega 

odstavka 160. člena Ustave, po kateri je Ustavno sodišče pristojno odločati o 

skladnosti zakonov z ratificiranimi mednarodnimi pogodbami. Mednarodna pogodba, 

ki jo imamo pred seboj v tem primeru, pa je posebna mednarodna pogodba, ki 

pristojnosti za njeno razlago ne prepušča nacionalnemu ustavnemu sodišču, ampak 

jo je izrecno zaupala Sodišču Evropske unije. To sodišče je res že pred veliko leti v 

sodbi v zadevi CILFIT (št. 283/81 z dne 6. 10. 1982) določilo kriterije, na podlagi 

katerih lahko nacionalno sodišče tudi v primerih, ko nimamo že poprejšnje odločitve 

Sodišča Evropske unije, sámo razlaga posamezno določbo primarnega prava. S t. i. 



 

 

 

doktrino acte claire je vzpostavilo splošno izhodišče, po katerem mora biti pravilna 

uporaba prava tako očitna, da ne pušča nobenega prostora za razumen dvom o tem, 

na kakšen način naj bi se izpostavljeno vprašanje rešilo; nacionalno sodišče je 

zavezalo, da mora biti, preden pride do takšnega sklepa, prepričano, da je takšna 

razlaga enako očitna za vsa sodišča držav članic in Sodišče Evropske unije (16. 

točka sodbe). Pri tem pa je določilo še dodatne kriterije, ki zahtevajo primerjavo vseh 

jezikovnih različic besedila, spoštovanje posebne terminologije prava Evropske unije 

in umestitve razlage v kontekst tega prava (18., 19. in 20. točka sodbe).  

 

3. Res je, da se je v pravni teoriji pojavilo že veliko ugovorov zoper takšno strogost, ki 

izhaja iz sodbe CILFIT.1 V novejši pravni teoriji se predlaga omejitev le na ugotovitev, 

da je pravilna uporaba prava tako očitna, da ne pušča nobenega prostora za razumen 

dvom o tem, na kakšen način naj bi se izpostavljeno vprašanje rešilo,2 kar naj bi 

razbremenilo nacionalna sodišča nemogoče naloge, ki jo od njih zahteva sodba 

CILFIT, in hkrati vzpostavljalo medsebojno obzirnost in zaupanje med sodišči.3 "To so 

argumenti", ki bi najmanj narekovali Sodišču Evropske unije ponoven razmislek o 

kriterijih iz sodbe CILFIT. Vendar pa je Sodišču treba tudi dati možnost, da bi to sploh 

lahko storilo. To, da tega doslej še ni storilo, nas po mojem mnenju še ne upravičuje, 

da zelo preprosto rečemo samo, saj je jasno, pri čemer predlagatelj trdi, da mu 

primarno pravo Evropske unije zagotavlja položaj, ki mu ga izpodbijana zakonska 

določba  jemlje. 

 

4. Ali v zadevi, ki jo imamo pred seboj, res lahko utemeljimo, da iz prvega odstavka 8. 

člena Protokola jasno izhaja ne le to, "da pravo Evropske unije nacionalnim 

parlamentom oziroma njihovim posameznim domovom ne daje legitimacije za 

naposredno vlaganje tožb zaradi kršitve načela subsidiarnosti", ampak tudi to, da je 

"njihov pravni položaj, kakor tudi položaj posameznih domov parlamenta, glede 

začetka postopka pred Sodiščem Evropske unije notranjepravno vprašanje"? Ali nam 

ta argumentacija zagotavlja, da smo očitno pravilno razložili besedilo primarnega 

prava, da ta razlaga ne pušča nobenega prostora za razumen dvom o tem, na kakšen 

način naj bi se izpostavljeno vprašanje rešilo, če ostanemo samo pri temeljnem 

izhodišču, ki ga je Sodišče Evropske unije postavilo v sodbi CILFIT? Pri tem smo 

šteli, da se besedilo "v skladu s svojim notranjim pravnim redom" ne navezuje le na 

besedno zvezo "v skladu z notranjim pravnim redom posreduje", torej na vprašanje, 

da je notranji ureditvi držav prepuščena ureditev, kdo naj ima v imenu "nacionalnega 

parlamenta ali katerega od njegovih domov" locus standi pred Sodiščem Evropske 

unije; tega so očitno posamezne države zaupale svojim vladam in ne, kot pri nas z 

izpodbijano določbo, državnemu pravobranilstvu, in se o tem v pravni literaturi tudi 

                                            
1
 Glej o tem npr. Craig, P., De Búrca, G., EU Law, Text, Cases and Materials, Third Edition, 

Oxford University Press, Oxford 2003, str. 451. 
2
 Tako Sarmiento, D., v: Avbelj, M., Komárek, J. (ur.), Constitutional Pluralism in the European 

Union and Beyond, str. 314.  
3
 Prav tam. 



 

 

 

razpravlja.4 Rekli smo tudi, da je Protokol v celoti prepustil notranji ureditvi držav 

članic vprašanje, kdo je "nacionalni parlament ali kateri od njegovih domov".5 Gre pa 

vendarle za to, da v tem primeru primarno pravo Evropske unije posebej in izrecno 

ureja razmerja med nacionalnimi parlamenti in njihovimi domovi ter Evropsko unijo 

oziroma njenimi institucijami, v tem primeru do Sodišča Evropske unije. Kajti v 

primeru, da bi se postavili na stališče, da se besedna zveza "v skladu s svojim 

pravnim redom (posreduje)" nanaša samo na vprašanje, kdo v imenu nacionalnega 

parlamenta ali katerega izmed njegovih domov in na kakšen način vloži tožbo (se 

pravi ali vlada ali državno pravobranilstvo pri nas in sam postopek po sprejemu 

odločitve o vložitvi tožbe), se takoj zastavi nadaljnje vprašanje: komu pripada 

odločitev o vložitvi tožbe v primerih dvodomnih parlamentov z vsemi različicami od 

popolne dvodomnosti do različnih oblik t. i. nepopolne dvodomnosti oziroma do 

organov, kot je naš Državni svet v tem pogledu, in celo do vprašanja o tem, ali lahko 

takšno odločitev v imenu posameznega doma sprejmejo tudi njegova notranja 

delovna telesa.6 Je to res vse čisto onkraj razumnega dvoma? Ali ne bi glede tega 

prav tako lahko prišli tudi do nasprotne razlage, to je, da se besedna zveza "v skladu 

z notranjim pravnim redom" nanaša le na to, kdo in po kašnem postopku v imenu 

nacionalnega parlamenta ali katerega od njegovih domov "posreduje", to je vloži 

tožbo? Kajti, če je tako, se v nadaljevanju zastavi vprašanje, ali primarno pravo v 

primerih nacionalnih parlamentov, ki imajo več domov, res daje vlogo varuha načela 

subsidiarnosti v primeru popolne dvodomnosti le obema skupaj ali vsakemu izmed 

njiju ali v primeru nepopolne dvodomnosti enako in v tem okviru tudi, če gre za takšen 

organ, kot je naš Državni svet, ali tudi njemu, kot trdi naš predlagatelj. 

 

5. Ker na vsa ta vprašanja po mojem mnenju v odločbi ni zadovoljivega odgovora, 

odločbe nisem podprla.  

 

 

dr. Jadranka Sovdat 

        Sodnica 
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 Glej npr. Wyrzykowski, M. in drugi, The Role of National Parliaments in the European Union, 

General Report, Proceedings of the FIDE XXIV Congress, Madrid 2010, Vol. 1. Glej tudi 
Kiiver, P., The National Parilaments in the European Union : A Critical View on EU 
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Barents, R., The Court of Justice after the Treaty of Lisbon, Common Market Law Review, Vol. 
št. 47, 3/2010, str. 727. 
5
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možno paleto subjektov dostopa do Sodišča glede na res različne nacionalne pravne ureditve 
v tem primeru. Tako Kiiver med drugim pravi: " ho are  the national parliaments     in the 
specific context of subsidiarity enforcemernt? On what basis should they be assigned formal 
privileges before the ECJ? There do not seem to be any selection criteria. As noted at the very 
beginning, leaving the determination of who is the parliament to the Member States may work 
with the assignement of duties, but not with the distribution of powers and privileges. […] 
Methodologically the only solid solution would again be to draw up a list mentioning 
exhaustively all national parliaments that would have locus standi by name.", Kiiver, nav. delo, 
str. 166.  
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 O tem tudi v Wyrzykowski, M. in drugi, nav. delo. 


