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Dan ustavnosti 

Ustavno sodišče Republike Slovenije 

V Ljubljani, 21. decembra 2017 

 

Vloga nacionalnih ustav v pravu Evropske unije 

Od skupnih vrednot do medsebojnega zaupanja in tvornega dialoga 

Koen Lenaerts (*) 

 

Gospe in gospodje, 

dragi kolegi, 

 

v veliko čast mi je, da sem lahko slavnostni govornik na slovesnosti ob dnevu 

ustavnosti Republike Slovenije. Posebej me veseli, da sem lahko danes tukaj in 

sodelujem pri obeležitvi zgodovinskega mejnika, ki ga je vaša država dosegla, ko je 

23. decembra 1991 kot samostojna država sprejela svojo prvo Ustavo. Pomembnosti 

tega dogodka ni mogoče  dovolj poudariti in v resnično veselje mi je, da lahko, ne le 

kot predsednik Sodišča Evropske unije, temveč tudi predvsem kot ustavni in 

mednarodni pravnik, ki je globoko predan demokraciji, pravičnosti in vladavini prava, 

z vami praznujem njeno 26. obletnico.  

 

V svojem govoru bi želel z vami raziskati različne vidike dinamičnega razmerja 

med nacionalnimi ustavami in konstitucionalizmom na eni strani ter pravom Evropske 

unije na drugi.  

 

Izhodišče moje utemeljitve je preprosto: nacionalne ustave so temeljne in med 

državami v Uniji resnično nenadomestljive. Ustavna pravila držav članic so seveda 

                                                           
(*) Predsednik Sodišča Evropska unije in profesor prava Evropske unije, Univerza v Leuvnu. Vsa izražena 

stališča so osebna stališča avtorja. 
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upoštevna v izhodiščni fazi, saj obstoj EU kot tak izhaja iz mednarodne pogodbe med 

‘visokimi pogodbenicami’. V skladu s 54. členom PEU in 357. členom PDEU je tako 

volja držav članic, da jih bosta Pogodbi zavezovali, odvisna od ratifikacije ‘v skladu [z 

njihovimi] ustavnimi pravili’; enak pogoj velja tudi glede sprememb Pogodb.1  

 

Vendar vloga nacionalnih ustav v pravu EU seveda s tem še ni izčrpana. Kot bom 

ponazoril s primeri iz Pogodb in sodne prakse, je zmotno, če nacionalni 

konstitucionalizem obravnavamo kot nasprotnika pojava in razvoja pravnega – in celo 

ustavnega – reda EU. Resničnost je dokaj drugačna: nacionalne ustave in pravni red 

EU se medsebojno dopolnjujejo in lahko zato povsem – čeprav ne brez pridržkov –

sočasno obstajajo in se skladno razvijajo.   

 

 V skladu z 2. členom PEU ‘Unija temelji na vrednotah spoštovanja človekovega 

dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, pravne države in spoštovanja 

človekovih pravic’.2 Pomembno je, da ta določba navaja, da so ‘[t]e vrednote [...] 

skupne vsem državam članicam [...]’. Sam vidim v tem implicitno – čeprav povsem 

nedvoumno – sklicevanje na ustavna izročila držav članic. Čeprav se torej ustave 

držav članic razlikujejo v mnogih pogledih (vključno s tako bistvenimi vprašanji, kot 

je oblika vladavine: ustavna monarhija ali republika), lahko nedvomno 

predpostavljamo, da imajo skupne vrednote, ki omogočajo politično in pravno 

povezovanje na evropskem kontinentu. Iz 2. člena PEU jasno izhaja, da je Evropska 

unija trdno ukoreninjena v teh izročilih, ki so skupna njenim državam članicam.  

 

Skupne vrednote, na katere se sklicuje 2. člen PEU, so bistvenega pomena za 

opredelitev tistega, kar pogosto opisujem kot funkcionalno ustavo EU, tj. ustavo unije, 

                                                           
1 Četrti odstavek 48. člena PEU. Glede poenostavljenega postopka revizije glej tudi drugi pododstavek šestega 

odstavka 48. člena PEU. 

2 Iz prvega odstavka 21. člena PEU izhaja, da naj bi v bistvenem enaka načela usmerjala tudi delovanje Unije na 

mednarodni ravni.  
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ki je zgrajena na temeljih demokracije, pravičnosti in pravic.3 Prav pred tem 

funkcionalnim ustavnim ozadjem je SEU v svoji precedenčni sodbi Kadi I pojasnilo, 

da niti dolžnost držav članic, da izvajajo resolucije Varnostnega sveta ZN, v aktu EU 

ne upravičuje izjem ‘od načel svobode, demokracije ter spoštovanja človekovih pravic 

in temeljnih svoboščin, določenih v [sedanjem 2. členu PEU] kot temelj Unije’.4 Prvi 

odstavek 13. člena zdaj izrecno določa, da morajo institucije Unije med drugim 

‘uveljavljati [...] vrednote [Unije]’: medsebojno zaupanje med državami članicami, na 

katerem je utemeljen sam obstoj Unije, se nadomesti z njihovim zaupanjem v to, da 

bodo pri izvrševanju pristojnosti, ki so jih prenesle na EU, popolnoma spoštovane 

njihove skupne ustavne vrednote.   

 

Ta tesna vez med državnim in evropskim konstitucionalizmom se posebej jasno 

odraža v t. i. kopenhagenskih merilih,5 ki jih mora izpolniti vsaka država kandidatka za 

članstvo, da lahko pristopi k EU: njena demokracija mora biti v skladu s skupnimi 

evropskimi standardi in raven varstva temeljnih pravic, ki jo zagotavljajo njeni 

oblastni organi, mora biti primerljiva z varstvom, zagotovljenim z Listino Unije o 

temeljnih pravicah (v nadaljevanju: Listina), ki ima, kot vsi dobro vemo, enako pravno 

veljavnost kot Pogodbi. Člen 49 PEU – specialna določba o pristopu, ki je bila 

uvedena z Lizbonsko pogodbo – izrecno zahteva, da mora vsaka država kandidatka 

spoštovati ‘vrednote iz 2. člena [PEU]’ in si mora ‘prizadeva[ti] za njihovo 

spodbujanje’. Namen te zahteve je zagotoviti, da širitev EU ne ogrozi medsebojnega 

zaupanja med državami članicami, ki je v veliki meri odvisno od brezpogojne zaveze 

vseh ‘članic kluba’, da bodo spoštovale skupne vrednote, o katerih sem govoril.  

 

                                                           
3 V zvezi s tem glej moj govor z dne 16. januarja 2017 ‘Evropska unija kot unija demokracij, pravičnosti in 

pravic«. 

4 Sodba z dne 3. septembra 2008, Kadi in Al Barakaat International Foundation proti Svetu in Komisiji 

(C-402/05 P in C-415/05 P, EU:C:2008:461), tč. 303. 

5 Sprejeta na zasedanju Evropskega sveta v Kopenhagnu dne 21. in 22. junija 1993. 
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V tem kontekstu ne preseneča, da je ‘ustavno izročilo’, ki je skupno državam 

članicam, igralo pomembno vlogo pri opredeljevanju temeljnih pravic pravnega reda 

EU kot temeljnih načel prava EU. Ta razvoj se je začel že mnogo pred sprejetjem 

kakršnegakoli avtonomnega kataloga temeljnih pravic na ravni EU. Tako je, na primer, 

SEU v zadevi Johnston iz leta 1986, ki se je nanašala na diskriminacijo zaradi spola 

pri zaposlovanju v policiji na Severnem Irskem, pojasnilo, da zahteva po učinkovitem 

sodnem nadzoru ‘odraža splošno pravno načelo, ki je del ustavnega izročila, skupnega 

državam članicam’.6 SEU je odločilo, da gospa Johnston pred nacionalnimi sodišči ne 

bi imela na voljo nobenega učinkovitega pravnega sredstva, če bi se avtomatično štelo, 

da je diskriminacija, ki jo je zatrjevala, upravičena v primerih, ko bi pristojni vladni 

minister potrdil, da je bilo različno obravnavanje nujno zaradi varstva nacionalne 

varnosti ali varstva javne varnosti ali javnega miru. Dejstvo, da naj bi institucije EU 

pri opredeljevanju vsebine temeljnih pravic EU sledile ustavnim tradicijam držav 

članic, je sedaj izrecno določeno v tretjem odstavku 6. člena PEU in potrjeno v 

preambuli Listine.7  

 

V drugih zadevah so se države članice uspešno sklicevale na temeljne pravice, ki so 

izhajale iz skupnega ustavnega izročila držav članic, da so upravičile omejitve 

prostega pretoka. Najbolj znana je brez dvoma zadeva Schmidberger,8 v kateri je SEU 

obravnavalo omejitev prostega pretoka blaga, ki je bila posledica shoda okoljskih 

protestnikov, zaradi katerega je bil – za obdobje 28 ur – onemogočen dostop do 

avtoceste Brenner, ki Innsbruck v Avstriji povezuje s severno Italijo. Schmidberger, 

mednarodno transportno podjetje s sedežem v Nemčiji, je od Avstrije zahtevalo 

odškodnino za škodo, ki naj bi jo utrpelo zaradi odločitve te države, da upoštevni shod 

dovoli. Bistvo argumentov avstrijskih oblasti je bilo, da bi bila prepoved shoda – 

                                                           
6 Sodba z dne 15. maja 1986, Johnston (222/84, EU:C:1986:206), tč. 18. 

7 ‘Ta listina ob upoštevanju pristojnosti in nalog Unije ter načela subsidiarnosti potrjuje pravice, ki izhajajo zlasti 

iz skupnih ustavnih tradicij in mednarodnih obveznosti držav članic [...]«. V skladu s četrtim odstavkom 52. 

člena Listine je treba temeljne pravice, ki so priznane v Listini in izhajajo iz skupnih ustavnih tradicij držav 

članic, razlagati ‘skladno s temi tradicijami«.  

8 Sodba z dne 12. junija 2003, Schmidberger (C-112/00, EU:C:2003:333). 
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čeprav bi se z njo najverjetneje izognili omejitvi prostega pretoka – v neskladju s 

svobodo izražanja in svobodo združevanja, ki sta obe zagotovljeni v avstrijski ustavi in 

v EKČP. SEU je odločilo, da so takšne pravice del skupnega ustavnega izročila držav 

članic in da je njihovo varstvo ‘zakonit interes’, ki lahko – po opravljenem tehtanju 

interesov – utemeljuje ‘celo omejitev [...] temeljne svoboščine’.9 

 

Najbolj očitno pa primarno pravo konstitucionalizem držav članic priznava v 

drugem odstavku 4. člena PEU, ki določa, da Unija ‘spoštuje enakost držav članic pred 

Pogodbama kot tudi njihovo nacionalno identiteto, ki je neločljivo povezana z 

njihovimi temeljnimi političnimi in ustavnimi strukturami, vključno z regionalno in 

lokalno samoupravo.’ 

 

Prva in očitna posledica tega je, da pravo EU ne postavlja pod vprašaj – in tega tudi 

ne sme storiti – institucionalne arhitekture in upravljavskih struktur, kot izhajajo iz 

ustavnega reda posamezne države članice. V zadevi Digibet in Albers,10 ki se je 

nanašala na razlike v pogojih za opravljanje storitev stav in iger na srečo v različnih 

zveznih deželah v Nemčiji, je SEU, na primer, odločilo, da se svoboda opravljanja 

takšnih storitev – ki je zagotovljena v 56. členu PDEU – ne bi smela uporabljati brez 

ustreznega upoštevanja delitve pristojnosti med navedenimi zveznimi deželami – tj. 

brez spoštovanja federalne strukture Zvezne republike Nemčije. V teh okoliščinah je 

SEU sklenilo, da zaradi omenjenih razlik omejitve glede storitev stav in iger na srečo v 

Nemčiji niso ‘nekoherentne’.    

 

Ustavno (ali nacionalno) identiteto je SEU štelo tudi za možno utemeljitev omejitev 

prostega gibanja oseb. V zadevi Sayn-Wittgenstein11 se je na primer avstrijsko 

Verwaltungsgerichtshof (Vrhovno upravno sodišče) na SEU obrnilo za usmeritve 

glede vprašanja, ali pravice do prostega gibanja, ki jih državljani EU uživajo na 

                                                           
9 Sodba v zadevi Schmidberger, tč. 74. 

10 Sodba z dne 12. junija 2014, Digibet in Albers (C-156/13, EU:C:2014:1756), tč. 34. 

11 Sodba z dne 22. decembra 2010, Sayn-Wittgenstein (C-208/09, EU:C:2010:806). 
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podlagi 21. člena PDEU, nasprotujejo temu, da bi se avstrijski ustavni zakon, ki 

odpravlja plemstvo in plemiške nazive, uporabljal za avstrijsko državljanko, ki je, 

potem ko je bila v drugi državi članici (Nemčiji), v kateri je tudi prebivala, posvojena, 

pridobila naziv ‘kneginja’ (Fürstin). Gospa Sayn-Wittgenstein je v bistvu zatrjevala, 

da bi izbris tega plemiškega naziva v Avstriji – kot je bil vpisan v rojstni matični knjigi 

v tej državi – pomenil, da bi bilo njeno ime v uradnih dokumentih, izdanih v Avstriji, 

drugačno od njenega imena, kot bi bilo navedeno v uradnih dokumentih, izdanih v 

Nemčiji. Po njenem mnenju naj bi iz zadeve Grunkin in Paul12 sledilo, da iz takšnih 

razhajanj izvirajo resne nevšečnosti, ki omejujejo njeno svobodo gibanja. Avstrijski 

državni organi so na to odgovorili, da bi bila takšna omejitev, če predpostavimo, da bo 

ugotovljena, v vsakem primeru utemeljena zaradi vrednot republike in enakosti, ki sta 

vodilni ideji zakona o odpravi plemstva v tej državi in štejeta za temeljni vrednoti 

avstrijskega pravnega reda. SEU je odločilo, da uporaba obravnavanega ustavnega 

zakona v primeru gospe Sayn-Wittgenstein sicer posega v njeno pravico do prostega 

gibanja znotraj EU, vendar je ta omejitev utemeljena. SEU je navedlo svoje stališče iz 

zadeve Omega13 – nemške zadeve v zvezi z igro, v kateri se je z laserji simuliralo 

ubijanje ljudi – da se država članica na javni red sicer lahko sklicuje le v primeru 

resnične in dovolj resne grožnje temeljnemu interesu družbe, vendar pri tem ni nujno, 

da obravnavan omejevalni ukrep ustreza razumevanju načina, na katerega naj se 

varstvo tega interesa zagotovi, ki je skupno vsem državam članicam. SEU se je v svoji 

obrazložitvi, s katero je pritrdilo argumentaciji Avstrije, izrecno sklicevalo na drugi 

odstavek 4. člena PEU in na iz njega izhajajoče načelo, ki zahteva, da Unija spoštuje 

status Avstrije kot republike.14   

 

Tudi izven dosega drugega odstavka 4. člena PEU si SEU prizadeva učinkovito 

uresničevanje prava EU uskladiti s spoštovanjem konkretnega obsega posamezne 

                                                           
12 Sodba z dne 14. oktobra 2008, Grunkin in Paul (C-353/06, EU:C:2008:559). 

13 Sodba z dne 14. oktobra 2004, Omega (C-36/02, EU:C:2004:614). 

14 Sodba z dne 22. decembra 2010, Sayn-Wittgenstein (C-208/09, EU:C:2010:806), tč. 92. Glej tudi sodbo z dne 

2. junija 2016, Bogendorff von Wolffersdorff (C-438/14, EU:C:2016:401). 
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temeljne pravice v določeni državi članici. Zadeva M. A. S in M. B. (ki se včasih 

navaja tudi kot zadeva Taricco II), o kateri je bilo odločeno 5. decembra,15 se je, na 

primer, nanašala na pravilo italijanskega kazenskega prava, po katerem zastaralnega 

roka za kaznivo dejanje v primeru zadržanja ali pretrganja zastaranja pod nobenimi 

pogoji ni bilo dopustno podaljšati za več kot četrtino njegovega prvotno določenega 

trajanja, in potencialnega učinka tega pravila na zaščito – z učinkovitimi, odvračalnimi 

in sorazmernimi kazenskimi sankcijami – finančnih interesov Unije v primeru velikih 

goljufij na področju DDV, ki je, kot vemo, eden od lastnih finančnih virov Unije. 

Zaradi zapletenosti in dolgotrajnosti kazenskih postopkov zaradi velikih goljufij na 

področju DDV se je zastavilo vprašanje, ali tak absolutni zastaralni rok povzroča 

dejansko nekaznivost takšnih goljufij in zato pomeni nevarnost, da bo EU utrpela 

finančne izgube. V izvirni zadevi Taricco16 je SEU odločilo, da bi takšna nekaznivost, 

ob predpostavki, da bi jo ugotovila nacionalna sodišča, utemeljevala neuporabo 

upoštevnega pravila na podlagi dejstva, da nasprotuje 325. členu PDEU, ki državam 

članicam nalaga, da preprečujejo ‘goljufije in vsa druga nezakonita dejanja’, ki škodijo 

finančnim interesom EU.17 Italijansko Ustavno sodišče (Corte costituzionale) je v 

svojem predlogu za predhodno odločanje v zadevi M. A. S in M. B. SEU zaprosilo za 

dodatne usmeritve. To sodišče je zlasti dvomilo, ali bi pravo EU sploh lahko imelo tak 

‘izključevalni učinek’ v primerih, kjer bi tak učinek pomenil nevarnost nastanka 

konflikta z načelom zakonitosti v kazenskem postopku, ki je zagotovljeno v 25. členu 

italijanske Ustave. Corte costituzionale je v svojem predlogu poudarilo, da je ključna 

lastnost italijanskega pravnega reda, da so, drugače kot v marsikateri drugi državi 

                                                           
15 Sodba z dne 5. decembra 2017, M. A. S. in M. B. (C-42/17, EU:C:2017:936). 

16 Sodba z dne 8. septembra 2015, Taricco in drugi (C-105/14, EU:C:2015:555). 

17 Prvi in drugi odstavek 325. člena PDEU se glasita:  

‘1. Unija in države članice preprečujejo goljufije in vsa druga nezakonita dejanja, ki škodijo finančnim interesom 

Unije, z ukrepi, sprejetimi v skladu s tem členom, ki delujejo svarilno in so takšni, da v državah članicah, ter v 

institucijah, organih, uradih in agencijah Unije, omogočajo učinkovito zaščito.  

2. Države članice sprejmejo za preprečevanje goljufij, ki škodijo finančnim interesom Unije, enake ukrepe, 

kakršne sprejmejo za preprečevanje goljufij, ki škodijo njihovim lastnim finančnim interesom.« 
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članici, zastaralni roki del materialnega kazenskega prava. Zato ta pravila nujno 

koristijo obdolžencu, če so bila del ‘zakona’, ki je veljal v času storitve kaznivega 

dejanja. V svoji sodbi je SEU ponovilo, da so države članice dolžne zagotoviti, da 

zastaralni roki ne ogrozijo učinkovitega pregona goljufij na področju DDV.18 Vendar 

lahko Italija zaradi odsotnosti harmonizacije v zvezi z zastaralnimi roki za tovrstna 

kazniva dejanja na ravni EU takšna pravila obravnava kot del materialnega kazenskega 

prava.19 SEU je poudarilo, da je načelo zakonitosti v kazenskem postopku 

zagotovljeno tudi v pravu EU (in sicer v 49. členu Listine) in tvori del skupnega 

ustavnega izročila držav članic. Izrecno je priznalo specifičen domet tega načela v 

Italiji, ki pokriva tudi pravila o zastaranju, in je zato sprejelo, da bi lahko nacionalna 

sodišča zaradi spoštovanja tega načela zaključila, da so postopki zastarali, čeprav bi to 

lahko škodilo učinkovitemu pregonu goljufij na področju DDV. Če bi do tega prišlo, 

bi moral nacionalni zakonodajalec sprejeti nova pravila, ki bi določila uporabo 

zastaralnih rokov, ki bi omogočali učinkovit pregon takšnih goljufij.20 S tem je SEU 

ustrezno upoštevalo trias politica [delitev oblasti] v zadevni državi članici. 

 

Dejstvo, da SEU pravnega – in posledično ustavnega – izročila različnih držav 

članic ne ignorira, temveč lahko to izročilo celo prispeva k oblikovanju samega 

pravnega reda EU, se odraža tudi v notranjem delovanju tega sodišča. V skladu z 

drugim odstavkom 19. člena PEU tako SEU sestavlja po en sodnik iz vsake države 

članice, ki jim pomagajo generalni pravobranilci. To pomeni, da ima sodišče, še zlasti 

v fazi postopka, ko se vsaka zadeva pred dodelitvijo posamezni sekciji najprej predloži 

v pregled upravni seji sodišča, strokovno seznani s pravnimi redi posameznih držav 

članic. SEU pri delu pomaga tudi oddelek za raziskave in dokumentacijo, katerega 

naloge vključujejo pripravo raziskovalnih analiz o tem, kako se določeno pravno 

vprašanje – vključno z vprašanji ustavne narave – obravnava v določenih ali v vseh 

državah članicah.   

                                                           
18 Sodba v zadevi M. A. S. in M. B., tč. 36.  

19 Sodba v zadevi M. A. S. in M. B., tč. 47. 

20 Sodba v zadevi M. A. S. in M. B., tč. 41, 42 in 61. 



9 

 

 

Kljub temu je ‘ustavna – ali nacionalna – identiteta’ v tem okviru nujno omejena na 

določen ožji del ustavnega prava in prakse posamezne države članice. Povedano 

drugače, ustavna pravila države članice lahko le izjemoma tvorijo legitimno oviro za 

polno uporabo prava EU, saj bi katerikoli drug pristop resno ogrozil učinkovitost prava 

EU in s tem spodkopaval avtonomijo pravnega reda EU. V zvezi s tem se zdi smiselno 

ponoviti, da mora SEU, kot eden od gradnikov ‘institucionalnega okvira’ Unije, 

spoštovati zahtevo iz prvega odstavka 13. člena PEU, da zagotavlja ‘doslednost, 

učinkovitost in kontinuiteto njenih politik in ukrepov.’ 

 

Uporaba ‘ustavne utemeljitve’ zgolj v izjemnih primerih je v pravu EU tesno 

povezana z načelom, zapisanim v prvem stavku drugega odstavka 4. člena PEU, da so 

države članice enake pred Pogodbama. Lani sem v govoru ob praznovanju 25. 

obletnice [Ustavnega sodišča Republike Slovenije] izrazil stališče, da bi to enakost 

spodkopali, če bi imela vsaka država članica možnost, da zavrne izvršitev evropskega 

naloga za prijetje z utemeljitvijo, da so njeni ustavni standardi višji od tistih v državi 

članici, ki je nalog izdala. Neželena posledica tega bi bila, da bi se moč zavezujočega 

učinka Okvirnega sklepa o evropskem nalogu za prijetje v različnih državah članicah 

razlikovala glede na njihova ustavna pravila ali prakso.21  

 

Zaradi podobnih razlogov je moralo SEU ob več priložnostih zaščititi učinkovitost 

prava EU pred procesnimi posegi, ki bi sicer izhajali iz ustavnih pravil ali prakse držav 

članic. Med prvimi zadevami, kjer se je pojavilo to vprašanje, je bila zadeva 

Simmenthal II,22 v kateri se je SEU zoperstavilo italijanski ustavni praksi, ki je 

nacionalnim sodiščem preprečevala, da bi zavrnila uporabo zakona, ki je bil v 

                                                           
21 Nasprotno pa sme sodišče izvršitvene države članice v izjemnih okoliščinah preveriti, ali je odreditvena država 

članica v posamičnem primeru dejansko spoštovala temeljne pravice, ki jih zagotavlja EU. Glej na primer sodbo 

z dne 5. aprila 2016, Aranyosi in Căldăraru, združeni zadevi C-404/15 in C-659/15 PPU, EU:C:2016:198. V 

zvezi s tem vprašanjem glej Lenaerts, ‘La vie après l’avis: exploring the principle of mutual (yet not blind) 

trust’, 2017 CMLRev. 820–822. 

22 Sodba z dne 9. marca 1978, Simmenthal (106/77, EU:C:1978:49). 
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neskladju s pravom EU, ne da bi zadevo pred tem predložila Corte costituzionale. SEU 

je odločilo, da so nacionalna sodišča kot organi držav članic dolžna zagotoviti polno 

učinkovanje določb prava EU, če je potrebno tako, da zavrnejo uporabo vsake določbe 

nacionalne zakonodaje, ki je v nasprotju z določbami prava EU, ne da bi jim bilo treba 

zahtevati – še manj pa čakati na – predhodno razveljavitev take določbe ‘z 

zakonodajnimi ali drugimi ustavnimi sredstvi’.23 Zato je pristojnost izvrševanja prava 

EU deljena pristojnost sodišč EU in vseh sodnikov v državah članicah. Kasnejše sodbe 

v zadevah, kot sta Filipiak24 ali Melki in Abdeli,25 so potrdile, da presoja ustavnosti v 

državah članicah ne sme ogroziti enotnosti in koherentnosti prava EU.  

 

Varovanje učinkovitosti prava EU pomeni tudi, da se država članica ne more 

sklicevati na določbe, prakso ali položaje svojega domačega pravnega reda, vključno s 

tistimi, ki izhajajo iz ustavne organiziranosti te države, da bi s tem upravičila svoje 

nespoštovanje obveznosti, ki jih nalaga pravo EU.26 Iz tega sledi, da na primer 

zapletena porazdelitev zakonodajnih pristojnosti v federalni državi, kot je moja lastna 

država članica – Belgija, ni upravičen razlog za nespoštovanje obveznosti in rokov, ki 

so določeni v direktivi.27 

 

                                                           
23 Sodba v zadevi Simmenthal, tč. 24. Glej tudi, na primer, sodbi z dne 8. junija 2000, Carra in drugi (C-258/98, 

EU:C:2000:301), tč. 16 in 17, in z dne 5. oktobra 2010, Elchinov (C-173/09, EU:C:2010:581), tč. 31. 

24 Sodba z dne 19. novembra 2009, Filipiak (C-314/08, EU:C:2009:719). V 85. točki te sodbe je SEU navedlo, 

da ‘primarnost prava [EU] nalaga nacionalnemu sodišču, da uporabi pravo [EU], in ne neskladnih nacionalnih 

določb, ne glede na sodbo nacionalnega ustavnega sodišča, ki je odločilo, da se do določenega dne odloži 

prenehanje veljavnosti teh določb, za katere je presodilo, da so neustavne«. Glede tega učinka glej tudi sodbo z 

dne 8. septembra 2010, Winner Wetten (C-409/06, EU:C:2010:503), tč. 60. 

25 Sodba z dne 22. junija 2010, Melki in Abdeli (C-188/10 and C-189/10, EU:C:2010:363), tč. 57. 

26 Glej, na primer, sodbo z dne 1. aprila 2008, Gouvernement de la Communauté française in Gouvernement 

wallon (C-212/06, EU:C:2008:178), tč. 58. 

27 Glej, na primer, sodbi z dne 6. julija 2000, Komisija proti Belgiji (C-236/99, EU:C:2000:374), tč. 23 in v njej 

citirano sodno prakso, in z dne 16. decembra 2004, Komisija proti Avstriji (C-358/03, EU:C:2004:824), tč. 12 in 

13. 
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V svoji vodilni sodbi v zadevi Internationale Handelsgesellschaft28 je SEU 

izpostavilo še eno posledico enakosti držav članic pred Pogodbama: na veljavnost 

ukrepa EU – v tej zadevi kmetijskih ukrepov glede žita – ali njegovih učinkov v državi 

članici ni mogoče vplivati zgolj z zatrjevanjem, da ni v skladu z nacionalnim ustavnim 

pravom.29 SEU je navedlo, da bi z drugačnim stališčem pravo EU izgubilo svoj lastni 

značaj, s tem pa bi lahko postala vprašljiva celo ‘pravna podlaga [EU] same’. 

Pomembno pa je, da se SEU ni ustavilo na tej točki, temveč je preverjalo, ali se lahko 

veljavnost obravnavanih ukrepov (tedanje) Skupnosti preverja glede na katerokoli 

‘enakovredno jamstvo, ki je sestavni del prava Skupnosti’.30 To je bilo izhodišče za 

vrsto pogumnih sodb, v kateri je SEU že precej pred sprejetjem Listine opredelilo 

skupek temeljnih pravic, ki izhajajo iz ustavne tradicije, skupne državam članicam, in 

ki jih je mogoče uveljaviti kot splošna načela prava EU.31  

 

To nas pripelje do funkcionalne vpletenosti SEU v ustavno razlogovanje sensu 

stricto, kadar odloča o veljavnosti sekundarnega prava EU. V svoji vodilni sodbi v 

zadevi Les Verts32 je SEU opredelilo tedanjo Evropsko gospodarsko skupnost kot 

Skupnost, ki temelji na vladavini prava, saj se ‘niti države članice niti institucije’ ne 

morejo izogniti presoji, ali so ukrepi, ki jih sprejmejo, ‘[skladni] s temeljno ustavno 

listino, to je Pogodbo’. Naloga SEU, da zagotavlja ‘upoštevanje prava’, kakor izhaja iz 

prvega odstavka 19. člena PEU, torej ni omejena na preverjanje, ali države članice 

zagotavljajo skladnost s pravom EU; SEU nosi enako pomembno odgovornost, da 

skrbi za ohranjanje zaupanja, da bodo institucije, organi in agencije EU med drugim 

                                                           
28 Sodba z dne 17. decembra 1970, Internationale Handelsgesellschaft (11/70, EU:C:1970:114), tč. 3. 

29 Glej tudi, npr., sodbo z dne 8. oktobra 1986, Keller, 234/85, EU:C:1986:377, tč. 7. 

30 Sodba v zadevi Internationale Handelsgesellschaft, tč. 4.  

31 Glej npr., glede svobode prostega opravljanja poklicne dejavnosti, sodbo z dne 8. oktobra 1986, Keller 

(234/85, EU:C:1986:377, tč. 8). 

32 Sodba z dne 23. aprila 1986, Les Verts v Parliament (294/83, EU:C:1986:166), tč. 23. 
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spoštovale temeljne pravice, ki so zagotovljene v Listini,33 in v širšem smislu tudi 

vrednote, ki so ‘skupne’ vsem državam članicam.34  

 

Zbliževanje ustavnega varstva temeljnih pravic v državah članicah in v EU 

neizogibno pripelje do položajev, v katerih se morajo ustavna ali vrhovna sodišča 

obrniti na SEU za usmeritev glede skladnosti aktov EU s temi pravicami v okviru 

sporov o ustavnosti nacionalnih ukrepov, ki te akte implementirajo.  

 

Nekaj novejših odločitev o vprašanjih za predhodno odločanje, sprejetih v tem 

kontekstu, dobro ponazarja odločno zavezanost SEU, da varuje ustavne vrednote, ki so 

skupne državam članicam, čeprav mora zato za neveljavne razglasiti akte, ki so jih 

sprejele politične institucije Unije. Tako je v zadevi Digital Rights,35 ki je izhajala iz 

predlogov za sprejetje predhodne odločbe, ki sta ju vložila Verfassungsgerichtshof 

(ustavno sodišče) v Avstriji in High Court of Ireland (visoko sodišče za Irsko), SEU za 

neveljavno razglasilo Retencijsko direktivo.36 Na podlagi te direktive so bili ponudniki 

telefonskih komunikacij in interneta zavezani zadržati ogromne količine meta-

podatkov, na podlagi katerih je bilo mogoče predvsem ugotoviti identiteto osebe, s 

katero je uporabnik komuniciral, in način, kako je bila komunikacija opravljena, kakor 

tudi ugotoviti čas in prostor, v katerem je komunikacija potekala. SEU je odločilo, da 

je ta direktiva nesorazmerno omejila pravici do zasebnosti in do varstva osebnih 

podatkov predvsem zato, ker ni omejila hrambe podatkov na obseg, ki je bil nujno 

potreben za varstvo javnega interesa, in ker ni določila bodisi materialnih bodisi 

postopkovnih meril za določitev okoliščin, v katerih bi nacionalni organi te podatke 

                                                           
33 V skladu s prvim odstavkom 51. člena Listine, se njene določbe uporabljajo tako za države članice (kadar 

izvajajo pravo EU) kot tudi za institucije, organe, urade in agencije Unije.   

34 Preambula listine se večkrat sklicuje na te ‘skupne vrednote’.  

35 Sodba z dne 8. aprila 2014, Digital Rights Ireland in drugi (C-293/12 in C-594/12, EU:C:2014:238). 

36 Direktiva 2006/24/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o hrambi podatkov, pridobljenih 

ali obdelanih v zvezi z zagotavljanjem javno dostopnih elektronskih komunikacijskih storitev ali javnih 

komunikacijskih omrežij, in spremembi Direktive 2002/58/ES (UL 2006 L 105, str. 54). 
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lahko pridobili.37 Enako pomembna ponazoritev je zadeva Schrems,38 v kateri je SEU, 

spet na predlog High Court of Ireland, za neveljavno razglasila odločbo Komisije, ki 

je za direktivo o varstvu podatkov39 ugotovila, da Združene države Amerike 

zagotavljajo ‘ustrezno raven’ varstva osebnih podatkov, prenesenih v to državo. SEU 

je v bistvu odločilo, da Komisija tega ne more odločiti, če ne ugotovi, da ta država 

dejansko zagotavlja raven varstva pravice do zasebnosti in varstva osebnih podatkov, 

ki je enaki ravni, ki jo zagotavljata 7. in 8. člen Listine.40  

 

Še ena tradicionalna pristojnost ustavnih sodišč se nanaša na reševanje sporov o 

pristojnosti. Ta vidik je še posebej pomemben v federalnih sistemih, v katerih ima 

federalna, ali nadnacionalna, raven oblasti samo prenesene pristojnosti. Kot je nekoč 

zapisal Alexander Hamilton v Federalist papers (Federalistični spisi), ‘primernost (v 

pomenu veljavnosti) zakona, v luči ustave, se mora vedno presojati glede na naravo 

pristojnosti, na kateri temelji’.41 V okviru EU, ki funkcionalno deluje kot federalni 

sistem, načelo prenosa zahteva, da vsak akt sekundarnega prava EU temelji na 

primerni pravni podlagi v Pogodbah, izbira pravne podlage pa ima zato ‘ustavni 

pomen’.42  

 

Vrhovna in ustavna sodišča v državah članicah so varuhi nacionalnih ustav in tako 

tudi tistih nacionalnih ustavnih določb, ki omogočajo prenos pristojnosti na EU.43 

                                                           
37 Sodba v zadevi Digital Rights Ireland in drugi, tč. od 56. do 65. 

38 Sodba z dne 6. oktobra 2015, Schrems (C-362/14, EU:C:2015:650). 

39 Direktiva 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri 

obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, 

zvezek 15, str. 355). 

40 Sodba v zadevi Schrems, tč. 96. in 97. 

41 Federalist Papers, 33 (3. januar 1788). 

42 Glej npr. sodbo z dne 1. oktobra 2009, Komisija proti Svetu (C-370/07, EU:C:2009:590), tč. 47. 

43 Za take določbe se včasih navaja, da vzpostavljajo ‘most’, ki usklajuje avtonomijo nacionalnega ustavnega 

reda s prenosom pristojnosti na Evropsko unijo. Glej, npr., Hanf, ‘L’encadrement constitutionnel de l’Allemagne 
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Zaradi same narave svojega dela se torej še posebej pogosto lahko srečajo z vprašanji 

pristojnosti, ki zahtevajo predhodno vprašanje SEU za ugotovitev, ali je bil določen 

akt EU sprejet ultra vires. Dvomi takšne narave so, na primer, spodbudili Supreme 

Court of Ireland (irsko Vrhovno sodišče),44 da je predlagalo sprejetje predhodne 

odločbe SEU v zadevi Pringle,45 ki se je nanašala na veljavnost Sklepa Evropskega 

sveta o spremembi 136. člena PDEU glede evropskega mehanizma za stabilnost 

(EMS), in ki so Bundesverfassungsgericht (nemško zvezno ustavno sodišče) vodili, da 

je SEU v zadevi Gauweiler46 postavilo vprašanje, ali je Evropska centralna banka 

(ECB) pristojna izpeljati svoj program dokončnih denarnih transakcij (OMT).   

 

Predstavljene zadeve kažejo na pomembno vlogo, ki jo imajo nacionalna, še posebej 

ustavna sodišča pri varovanju vladavine prava v Evropski uniji, ko se spustijo v 

konstruktivni dialog s SEU, kadar se pojavijo dvomi, ali je akt EU sprejet v skladu z 

obsegom pristojnosti, podeljenih EU, in s temeljnimi vrednotami, na katerih EU 

temelji. Dobro ponazarjajo, da SEU samo ne more vzpostaviti ‘Unije pravice’, enega 

od stebrov funkcionalnega konstitucionalizma EU, brez popolnega sodelovanja 

nacionalnih sodišč. Hkrati pa pravilno delovanje postopka za postavljanje predhodnih 

vprašanj, kakor ga določa 267. člen PDEU, temelji na delitvi pristojnosti med SEU in 

nacionalnimi sodišči, po kateri so samo sodišča EU pristojna za neveljavno razglasiti 

sekundarno pravo EU.47 Tudi tukaj ni razlog samo enotna uporaba prava EU v celi 

Uniji oziroma njegova neuporaba, kadar je neveljavno. Cilj je tudi zagotoviti, da 

                                                                                                                                                                                     
à l’Union européenne. L’apport de l’Arrêt « Lisbonne ‘ de la Cour Constitutionnelle Fédérale’, 2009 CDE 

639-710. 

44 Čeprav ima širše pristojnosti, ima to sodišče pristojnost presojati ustavnost zakonodajnih aktov. Glej 

O’Driscoll, O’Leary, Ni Riagain, ‘Irlande’ v Les juridictions des États membres de l’Union européenne. 

Structure et organisation, Cour de justice des Communautés européennes (2008), 366.  

45 Sodba z dne 27. novembra 2012, Pringle (C-370/12, EU:C:2012:756). 

46 Sodba z dne 16. junija 2015, Gauweiler in drugi(C-62/14, EU:C:2015:400). Bundesverfassungsgericht je 

avgusta 2017 SEU vložilo nov predlog za sprejetje predhodne odločbe glede veljavnosti razširjenega programa 

ECB za nakup vrednostnih papirjev (EAPP). Glej odprt postopek v zadevi C-493/17, Weiss in drugi. 

47 Sodba z dne 22. oktobra 1987, Foto-Frost (314/85, EU:C:1987:452), tč. 20. 
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enostranska razglasitev neveljavnosti določb prava EU, ki bi jo sprejelo nacionalno 

sodišče, ne ogroža enakosti držav članic.   

 

To Ustavno sodišče je treba pohvaliti, da je popolnoma dojelo to ključno načelo, ko 

je prvič v svoji zgodovini vložilo predlog za sprejetje predhodne odločbe na SEU v 

zadevi Kotnik in drugi,48 v zadevi, ki se je predvsem nanašala na veljavnost sporočila o 

bančništvu Komisije.49 Ta pobuda je povsem usklajena z izjavo, ki jo je naš kolega 

Rajko Pirnat iz ljubljanske univerze podal v svojem slavnostnem govoru ob dnevu 

ustavnosti leta 2010, da je ‘zaupanje v pravo [...] lahko le rezultat [...] trajnega 

prizadevanja vseh, ki nanj vplivajo’.50 Poleg tega je to v skladu z dolgoletnim 

prizadevanjem tega sodišča, da utrjuje vladavino prava in se s tem, kot je primerno 

izpostavljeno na spletni strani, ki opisuje pomen dneva ustavnosti, zavzema za 

pravičen razvoj pravnega sistema ter tako krepi ‘zaupanje državljanov v institucije’. 

Vsekakor ne bom presenetil nikogar med vami, če vam povem, da so prav ti cilji moje 

vodilo v vsakodnevnem delu, ki ga opravljam kot predsednik SEU. 

 

Na koncu bi želel še enkrat poudariti pomen pobude, ki so jo SEU ter vrhovna in 

ustavna sodišča držav članic, med njimi tudi to sodišče, sprejeli na srečanju sodnikov 

marca 2017 v Luksemburgu, da se vzpostavi pravosodna mreža Evropske unije (v 

angleščini Judicial Network of the European Union, v francoščini Réseau judiciaire de 

l’Union européenne). Namen te obetavne spletne platforme, ki bo začela delovati čez 

samo nekaj dni, je spodbujati in olajšati kroženje informacij med vsemi temi sodišči. 

Prepričan sem, da bo to novo orodje lahko povečalo medsebojno razumevanje tujih 

pravnih sistemov in naših različnih pristopov k reševanju pravnih problemov, vključno 

                                                           
48 Sodba z dne 19. julija 2016, Kotnik in drugi (C-526/14, EU:C:2016:570).  

49 Sporočilo Komisije o uporabi pravil o državni pomoči za podporne ukrepe v korist bank v okviru finančne 

krize od 1. avgusta 2013 dalje (UL 2013, C 216, str. 1). 

50 Govor je v celoti dostopen na: http://www.us-rs.si/aktualno/novice/ustavno-sodisce-praznuje-dan-ustavnosti-

6098/.  

http://www.us-rs.si/en/news/headlines/the-constitutional-court-celebrates-the-constitutionality-day/
http://www.us-rs.si/en/news/headlines/the-constitutional-court-celebrates-the-constitutionality-day/
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z vprašanji ustavne narave, in torej h krepitvi povezanosti in zbliževanja v prihodnjem 

razvoju pravnega reda EU. 

 

Zahvaljujem se vam za pozornost.     

 


