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Sodno oblast običajno štejemo za enega najpomembnejših zunanjih znakov 
državne suverenosti. Kot ena od treh vej oblasti naj bi prispevala k temu, da sta 
ustavnost in zakonitost v določeni državi varovana in spoštovana. Zato se je v 
človeški zgodovini razvil razvejan sistem sodstva. Čeprav so med sistemi in 
vrstami sodišč (in drugih subjektov, ki jih uvrščamo v pravosodje) historično in 
geografsko občutne različnosti, pa sta vseeno dokaj dosledno spoštovani načeli 
razmejitve pristojnosti in hierarhije sodišč. Tako je – vsaj v sodobnih pravnih 
sistemih – precej jasno določeno, katero sodišče je pristojno za odločanje v 
posamezni zadevi in kakšna pravna sredstva ima na razpolago oseba, ki je s 
sodno odločitvijo nezadovoljna. Ta pravila določi pristojni državni organ, 
običajni zakonodajni organ, ki tudi na ta način izkorišča in izraža državno 
suverenost ter zagotavlja varovanje ustavnosti in zakonitosti. 
 
Takšen sodni sistem, v katerem se ve, kdo ima besedo in zlasti čigava je zadnja 
beseda, se nam zdi sam po sebi razumljiv. Vendar v sodobnem svetu, še posebej 
pa v evropskem delu sveta, to ni več nujno vedno tako. Strogo in natančno 
določena hierarhija ni vrednota, ki nujno morala obstajati v spodobni comitas 
gentium. Ko se nivo sojenja dvigne čez meje suverene države, zaživijo 
medsebojna razmerja sodišč v drugačni luči. 
 
Konkurenca sodišč sama na sebi ni nič tako novega. Tudi pri čisto nacionalnih 
sodiščih obstajajo spori o pristojnosti, ki jih na notranji ravni s hierarhično 
avtoriteto rešujejo ustrezna nacionalna sodišča. A čim ima spor mednarodno 
komponento, se že pojavi težava, ki je v tem, da ni nujno jasno, sodišče katere 
države je upravičeno (in dolžno) soditi. Problem skuša sicer bolj ali manj 
uspešno rešiti zapleten sistem pravil o mednarodni pristojnosti, ki je dogovorjen 
na mednarodni ravni (z bilateralnimi ali multilateralnimi konvencijami),vendar 
tu že ni na razpolago sodišča, ki bi bilo hierarhično nadrejeno obema (ali vsem) 
sodiščem, ki imajo različna mnenja o svoji (ne)pristojnosti. 
 
Povezava sodnega sistema s suverenostjo se v določeni ostrini kaže tudi v 
federalno ali podobno urejenih državah.  Kot klasičen primer ponavadi 
navajamo sodni sistem ZDA z vzporednim sistem državnih in federalni sodišč, 
ki pa imata vseeno hierarhični vrh v Vrhovnem sodišču ZDA. Bližji nam je 



razvoj sodnega sistem v nekdanji SFRJ, ko se je težnja po suverenosti republik 
kazala tudi v zmanjševanju pristojnosti Vrhovnega sodišča Jugoslavije, ki se je v 
zadnji fazi obstoja te države imenovalo Zvezno sodišče in tako tudi s 
poimenovanjem pokazalo na uresničitev tedaj popularnega gesla, da »se morajo 
vse sodne poti končati v republiki.« 
 
Dokončen »padec trdnjave« pa nedvomno predstavlja ustanovitev vse bolj 
številnih mednarodnih ali meddržavnih sodišč, na katere države z aktom 
mednarodnega javnega prava prenesejo del svoje (sodne) pristojnosti. 
 
Pri nekaterih od njih, zlasti tistih, katerih pristojnost je soditi v kazenskih 
zadevah ali v meddržavnih sporih, gre le za to, da so se države prostovoljno 
odrekle pristojnosti svojih sodišč in so pač mednarodna sodišča izključno 
pristojna za tako prenesene zadeve. Hierarhije sicer ni, vendar pa je pristojnost 
jasno razmejena. 
 
V nekaterih primerih pa je hierarhična črta nejasna ali zabrisana oziroma obstaja 
paralelna pristojnost sodišč. Tu mislim zlasti na »deljeno« pristojnost Sodišča 
evropskih skupnosti in nacionalnih sodišč (ne samo v primeru predlogov za 
predhodno odločitev, pa paralelno pristojnost Sodišča evropskih skupnosti in 
Evropskega sodišča za človekove pravice. V teh primerih hierarhija bodisi sploh 
ne obstaja bodisi je nejasna. To je vzrok, da vse bolj pogosto govorimo o 
»sodnem sodelovanju« kot novi vrednoti v sodnem sistemu. 
 
Obstaja namreč povsem realna možnost, da v isti zadevi  ugledata luč sveta dve 
vsebinsko različni sodbi, ki ju po nobeni inštančni poti ni mogoče uskladiti. Da 
to načelu ustavnosti in zakonitosti ni v čast, je odveč poudarjati. 
 
Naj v podkrepitev ugotovitve, da je ta nevarnost čisto realna, navedem dve vrsti 
takih situacij. 
 
SES in ESČP utegneta biti pristojni za odločanje v isti zadevi.Čeprav je 
načeloma vloga obeh sodišč različna in sta tudi ustanovljena v okviru različnih 
regionalnih organizacij, o kršitvi človekovih pravic razsojata obe, zlasti v času 
po tem, ko je Evropska skupnost uvrstila med svoje varovane vrednote tudi 
človekove pravice. Pojavi se klasični »Kompetenz-Kompetenz« problem, ko 
vsako sodišče samo odloča o svoji pristojnosti in ni nikakršnega nadrejenega 
»deus ex machina«, ki bi rešil neskladje. Tako je že prišlo do sojenja obeh 
sodišč v isti zadevi (primer Bosphorus Airways, sodba SES iz leta 1995 in sodna 
ESČP iz junija 2005). Zahtevek, o katerem je v sodbah odločeno, sicer ni enak 
in glede na pristojnost sodišč tudi ni mogel biti: SES je odločilo v postopku 
predhodnega odločanja o razlagi evropskega prava in tako dalo »napotek« 
irskemu sodišču, ESČP pa o zatrjevani kršitvi človekovih pravic s strani 



Republike Irske. Vendar sta odločitvi vsebinsko tako povezani, da bi drugačna 
odločitev poznejše sodbe pomenila negacijo vrednosti prve sodbe. V tem 
primeru je ESČP v svoji sodbi izrecno upoštevalo sodbo SES, čeprav je k temu 
ne sili nobeno pravno pravilo. Očitno je prevladala zavest o potrebi po 
spoštovanju sodbe »paralelnega« sodišča. Da je to prepričanje postalo vrednota, 
kaže tudi novejša praksa obeh navedenih sodišč, da medsebojno citirata svoje 
sodbe in jim dajeta s tem precedenčni pomen. 
 
Mnogo bolj zapleten je odnos med SES in sodišči držav članic pri uporabi 
evropskega prava. Skladnost sodnih odločitev in koherentnost razlage 
evropskega prava se skuša zagotoviti z institutom predhodnega odločanja po 
234.členu Pogodbe ES. Po tej znani in slavni določbi lahko nacionalna sodišča 
glede veljavnosti ali uporabe evropskega prava zahtevajo prehodno odločitev 
SES, najvišja sodišča v državi članici pa to morajo storiti. Odločitev SES v taki 
zadevi postane del evropskega prava in je obvezujoča za vse države članice. Ta 
edinstveni instrument enotne uporabe evropskega prava, ki predstavlja okoli 40 
% zadev, v katerih odloča SES, skriva v sebi mnogo zapletenih vprašanj. Ne 
bom se na tem mestu spuščal v znano problematiko pojma nacionalnega sodišča, 
dopustnosti vprašanj, ki se tičejo predvsem uporabe nacionalnega prava ali 
relevantnosti odgovora za rešitev spora pred nacionalnim sodiščem. Prav tako se 
bom izognil tudi dobro znanemu vprašanju odnosa med ustavnimi sodišči in 
evropskih sodišč, ki je bilo temeljito obdelano na mednarodni konferenci o 
položaju ustavnih sodišč po vključitvi v EU, ki jo je oktobra 2004 na Bledu 
organiziralo Ustavno sodišče Republike Slovenije. Slejkoprej pa ostaja odprto 
vprašanje, kakšna je pravna situacija, ko nacionalno sodišče ne vloži predloga za 
predhodno odločanje, pa bi ga moralo. V takem primeru se lahko zgodi, da bi 
bili sodbi nacionalnega sodišča in SES različni. Problem je realen. Že zelo 
zgodaj po vključitvi Slovenije v EU ga je na lastni koži začutilo Ustavno sodišče 
RS v zadevi JATA, ko je, vedoč da pred SES teče v identični zadevi postopek 
predhodnega odločanja na predlog sodišč iz treh drugih držav članic, prekinilo 
postopek do dokončne odločitve SES. To je, mimogrede, sodbo v tej zadevi 
(ABNA et al.) izdalo 6.decembra 2005. Ne bom se na tem mestu spustil v 
vprašanje, ali tudi ustavna sodišča veže obveznost iz 234. člena. O tem obstajajo 
različna mnenja, ki so seveda močno povezana z vprašanji suverenosti in 
varovanja ustavnosti v določeni državi; tudi praksa kaže, da je večina ustavnih 
sodišč zadržana do postavljanja predlogov za predhodno odločanje, saj je nekaj 
takih predlogov prišlo le z avstrijskega in belgijskega ustavnega sodišča.  
 
Nevarnost različnih sodb v identičnih zadevah je vsaj deloma omiljena z 
odločbo SES v zadevi Koebler iz leta 2003. Tu je sodišče izreklo, da je država 
članica (lahko) odškodninsko odgovorna, če je njeno sodišče razsodilo v 
nasprotju z evropskim pravom. Sodba je naletela na velik odmev, njeni 
komentarji se lotevajo zlasti načela neodvisnosti sodstva, pa pravil o 



pravnomočni sodnih odločb, vendar »dura lex sed lex«. V podobni zadevi 
Traghetti di Mediterraneo, ki je pendentna, bo sodišče moralo svoje stališče 
ponovno izraziti: mnenje generalnega pravobranilca, ki je že objavljeno, gre v 
dosedanji smeri. 
 
Vsaj teoretično torej ni mogoče izključiti konflikta sodb in vsaj teoretično gre za 
začaran krog, iz katerega ni izhoda. Zato je vsaj trenutno edina rešitev tako ali 
drugače organizirano komuniciranje med sodišči, kar je bilo končno poudarjeno 
tudi v zaključni deklaraciji na omenjeni blejski konferenci. Zdi se mi, da živimo 
v času, ko se sodniki, pa seveda tudi vsi drugi, ki jim je do varovanja ustavnosti 
in zakonitosti, vedno bolj zavedamo, da sodelovanje med sodišči ni le fraza, 
ampak pomembna vrednota s pomembnimi praktičnimi učinki.  
 
 
 
 


