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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o vlogi državnih sodnikov v evropskem sodnem sistemu
(2007/2027(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 61 Pogodbe ES, ki zagotavlja postopno vzpostavljanje območja 
svobode, varnosti in pravice, vključno z ukrepi na področju sodnega sodelovanja v 
civilnih in kazenskih zadevah,

– ob upoštevanju Haaškega programa za krepitev svobode, varnosti in pravice v Evropski 
uniji1, ki ga je sprejel Evropski svet v Bruslju 5. novembra 2004, in sporočila Komisije z 
dne 10. maja 2005 „Haaški program: Deset prednostnih nalog za naslednjih pet let“ 
(KOM(2005)0184),

– ob upoštevanju poziva z dne 14. in 15. decembra 2001 na zasedanju Evropskega sveta v 
Laeknu za evropsko mrežo za spodbujanje hitre uvedbe usposabljanja za sodstvo, da se 
pomaga razviti zaupanje med vpletenimi v sodno sodelovanje,

– ob upoštevanju resolucij z dne 10. septembra 1991 o financiranju Akademije za evropsko 
pravo za Evropsko skupnost2 in z dne 24. septembra 2002 o evropski mreži za 
usposabljanje sodstva3,

– ob upoštevanju sporočil Komisije z dne 29. junija 2006 o usposabljanju na področju 
pravosodja v Evropski uniji (KOM(2006)0356), z dne 5. septembra 2007 o Evropi 
rezultatov: uporaba prava Skupnosti (KOM(2007)0502) in z dne 4. februarja 2008 o 
ustanovitvi foruma za razpravo o politikah in praksah EU na področju pravosodja 
(KOM(2008)0038),

– ob upoštevanju Sklepa Sveta 2008/79/ES, Euratom, z dne 20. decembra 2007 o 
spremembi Protokola o statutu Sodišča4 in naslednjih sprememb Poslovnika Sodišča, ki 
uvajajo obvezen postopek predhodnega odločanja,

– ob upoštevanju členov 65(2)(h) in 69a(1)(c) prihodnje pogodbe o delovanju Unije, kot jo 
uvaja lizbonska pogodba, ki bi zagotovila pravno podlago za ukrepe, namenjene podpori 
za usposabljanje sodstva in sodnega osebja,

– ob upoštevanju člena 45 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A6-0000/2008),

A. ker je raziskava, ki jo je izvedla poročevalka v drugi polovici leta 2007, poudarila:

                                               
1 UL C 53, 3.3.2005, str. 1.
2 UL C 267, 14.10.1991, str. 33.
3 UL C 273 E, 14.11.2003, str. 99.
4 UL L 24, 29.1.2008, str. 42.
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– velike razlike pri državnih sodnikih glede poznavanja prava Skupnosti5 v Evropski 
uniji, pri čemer je to včasih zelo omejeno,

– nujnost izboljšanja splošnega znanja tujih jezikov pri državnih sodnikih,
– težave državnih sodnikov, s katerimi se srečujejo pri dostopanju do specifičnih in 

posodobljenih informacij o zakonodaji Skupnosti,
– potrebo po izboljšanju ter krepitvi začetnega in vseživljenjskega usposabljanja 

državnih sodnikov o zakonodaji Skupnosti,
– sorazmerno pomanjkanje znanja sodnikov o postopku predhodnega odločanja ter 

potrebo po krepitvi dialoga med državnimi sodniki in Sodiščem,
– dejstvo, da številni sodniki zakonodajo Skupnosti obravnavajo kot preveč zapleteno in 

nerazumljivo,
– potrebo po zagotavljanju, da je zakonodaja Skupnosti primernejša za uporabo pri 

državnih sodnikih,

B. ker so za usposabljanje sodstva, vključno z evropsko razsežnostjo, še vedno 
najodgovornejše države članice; ker Evropski svet v svoji izjavi navaja, da naj se 
„prispevek EU [...] sistematsko vključi v usposabljanje pravosodnih organov“6, in ker je 
usposabljanje sodstva v vsaki državi članici kljub vsemu skupno področje za institucije 
EU in vse države članice,

C. ker se zakonodaje Skupnosti ne sme obravnavati kot področja, ki je rezervirano za elitni 
organ strokovnjakov, in ker priložnosti za usposabljanje na tem področju ne smejo biti 
omejene na sodnike višjih sodišč,

D. ker so nekateri organi, ki jih finančno podpira Skupnost, vse bolj uspešni ter že 
usposabljajo več sodnikov in državnih tožilcev,

E. ker je znanje tujih jezikov bistveno za zagotovitev ustreznega sodnega sodelovanja, zlasti 
v civilnih in komercialnih zadevah, na področjih, na katerih je poskrbljeno za neposreden 
stik med sodniki, in za zagotovitev dostopa do programov izmenjave za sodnike,

F. ker zdaj postopek predhodnega odločanja kljub stalnemu prizadevanju Sodišča povprečno 
traja zelo dolgo in močno zmanjšuje privlačnost za državne sodnike,

G. ker je Sodišče določilo, da morajo države članice oblikovati sistem pravnih sredstev in 
postopkov, ki zagotavljajo spoštovanje pravice do učinkovitega sodnega varstva pravic, ki 
izhajajo iz prava Skupnosti7,

H. ker se nič iz te resolucije ne sme obravnavati kot element, ki vpliva na neodvisnost 
sodnikov v skladu s priporočilom št. R(94)12 Odbora ministrov Sveta Evrope in evropsko 
listino iz leta 1998 o statutu za sodnike,

Državni sodnik kot prvi sodnik zakonodaje Skupnosti

1. ugotavlja, da zakonodaja Skupnosti ostaja mrtva črka na papirju, če je države članice ne 
                                               
5 V tem poročilu je treba sklicevanja na pravo Skupnosti razumeti tudi kot sklicevanja na pravo Unije.
6 UL C 53, 3.3.2005, str. 1.
7 Zadeva C–50/00 P UPA, [2002], Recueil, str. I–6677, točka 41.
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uporabljajo pravilno, vključno z državnimi sodniki, ki so zato osnova sodnega sistema 
Evropske unije;

2. pozdravlja priznanje Komisije, da imajo državni sodniki ključno vlogo pri zagotavljanju 
spoštovanja zakonodaje Skupnosti, na primer prek načel primarnosti zakonodaje 
Skupnosti, neposrednega učinka, usklajenosti razlage in odgovornosti države za kršitve 
zakonodaje Skupnosti; poziva Komisijo, naj si poleg že obstoječih sektorskih pobud še 
naprej prizadeva za to; razen tega poziva Komisijo, da nemudoma nadaljuje z objavo 
obvestila o odškodninskih tožbah zaradi kršitev zakonodaje Skupnosti s strani nacionalnih 
organov;

Vprašanja v zvezi z jezikom

3. meni, da je jezik glavno orodje pravnikov; meni, da sedanja raven usposobljenosti 
državnih sodnikov v tujih jezikih ne omejuje le možnosti za sodno sodelovanje pri 
specifičnih instrumentih, ampak tudi razvoj vzajemnega zaupanja, primerne uporabe 
doktrine acte clair ter sodelovanje v programih izmenjave; poziva vse udeležence, ki 
sodelujejo pri usposabljanju sodnikov, naj posebno pozornost namenijo poučevanju tujih 
jezikov;

4. razen tega meni, da je z uzakonitvijo serije predpisov, ki vsebujejo kolizijska pravila, 
zakonodajno telo Skupnosti sprejelo politično odločitev, ki vključuje verjetno uporabo 
tuje zakonodaje pri državnih sodnikih, po možnosti vključuje tudi uporabo primerjalnega 
pristopa; meni, da so ti elementi skupaj še dodaten razlog za obširnejše poučevanja tujega 
jezika;

5. meni, da je v javnem interesu izboljšati jezikovne sposobnosti sodstva v državah članicah; 
zato poziva države članice, naj zagotovijo, da je takšno usposabljanje brezplačno in zlahka 
dostopno;

6. meni, da je dostop do strokovne literature v maternem jeziku sodnika pomemben za boljše 
razumevanje zakonodaje Skupnosti, ter ugotavlja očitno pomanjkanje strokovne literature 
o zakonodaji Skupnosti v nekaterih uradnih jezikih EU, na primer v zvezi z vprašanji 
mednarodnega zasebnega prava, in možne resne posledice, ki jih ima to za pripravo 
skupnega pravnega reda, ki izraža raznolikost zakonodajnih tradicij; zato poziva 
Komisijo, naj podpre pripravo takšne literature, zlasti v uradnih jezikih z manj govorci;

Dostop do zadevnih pravnih virov

7. ugotavlja, da popolne in posodobljene informacije o zakonodaji Skupnosti številnim 
sodnikom niso na voljo v sistematični in ustrezni obliki ter da je zakonodaja Skupnosti 
včasih slabo zastopana v domačih uradnih listih, zakonikih, pripombah, strokovnih revijah 
in učbenikih; poziva države članice, naj obnovijo prizadevanje na tem področju;

8. meni, da dejanski evropski pravosodni prostor, v katerem lahko poteka učinkovito sodno 
sodelovanje, zahteva ne le poznavanje evropske zakonodaje, ampak tudi vzajemno 
poznavanje pravnih sistemov drugih držav članic; poudarja neskladnost pri obravnavi tuje 
zakonodaje v Evropski uniji in meni, da je treba to pomembno vprašanje obravnavati v 
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prihodnosti; v zvezi s tem upošteva napovedano horizontalno študijo Komisije o 
obravnavi tuje zakonodaje v civilnih in gospodarskih zadevah ter potekajoče študije v 
okviru haaške konference o mednarodnem zasebnem pravu;

9. pozdravlja namen Komisije, da podpre izboljšano razpoložljivost nacionalnih zbirk 
podatkov o odločitvah nacionalnega sodišča v zvezi z zakonodajo Skupnosti; meni, da 
morajo biti te zbirke podatkov čim bolj popolne in uporabniku prijazne; razen tega meni, 
da bi bile konvencije ter uredba o pristojnosti in izvrševanju sodb v civilnih in 
gospodarskih zadevah pomembne za evropsko zbirko podatkov, ker jih državni sodniki 
pogosto uporabljajo;

10. meni, da morajo imeti državni sodniki dostop do zbirk podatkov, ki vsebujejo tekoče 
predloge za sprejetje predhodnih odločb iz vseh držav članic; meni, da je prav tako 
koristno, da se sodbe predložitvenih sodišč, ki uporabljajo predhodno odločanje, nadalje 
objavljajo, kot že omenja obvestilo Sodišča o sklicih z nacionalnih sodišč za predhodno 
odločanje8;

11. glede na količino razpoložljivih spletnih informacij o zakonodaji Skupnosti meni, da 
sodniki ne smejo biti usposobljeni le v zvezi z vsebino zakonodaje, ampak tudi glede 
učinkovitega dostopa do posodobljenih pravnih virov;

12. pozdravlja zavezo Komisije, da objavi povzetek pravnih aktov Skupnosti, namenjen 
državljanom, ter meni, da bi takšni nepravniški povzetki pravnikom prav tako pomagali 
do hitrejšega dostopa do zadevnih informacij;

13. spodbuja razvoj spletnih orodij in pobud na področju e-učenja, ki jih je treba, medtem ko 
niso popoln odgovor na usposabljanje, obravnavati kot dopolnilne k medosebnemu stiku 
med sodniki in učitelji;

Proti bolj strukturiranemu okviru za usposabljanje sodstva v Evropski uniji

14. poziva, naj bo prispevek EU k usposabljanju vseh članov sodstva na nacionalni ravni:

– obvezen, zlasti v zvezi z izpiti za začetek opravljanja sodnega poklica,

– dodatno okrepljen čim bolj na začetku z večjo usmerjenostjo v praktične vidike,

– zajema metode razlage in pravna načela, ki so lahko domačemu pravnemu redu 
neznana, vendar imajo pomembno vlogo v zakonodaji Skupnosti;

15. spodbuja razvoj skupnih prispevkov v učnih načrtih in metodah usposabljanja po državah 
članicah na področju civilnega prava poleg obstoječih pobud na področju kazenskega 
prava;

16. ugotavlja vse večjo uspešnost programov izmenjave med člani sodstva; spodbuja 
evropsko mrežo za usposabljanje sodstva, naj poskrbi, da bo dostopna najširšemu krogu 
sodnikov, ter zagotovi ustrezno vključitev sodnikov iz civilnega, gospodarskega in 

                                               
8 UL C 143, 11.6.2005, str. 1, odst. 31.
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upravnega okolja; pozdravlja dejavnosti mreže na področju jezikovnega usposabljanja in 
razširitev programa izmenjave na Sodišče, Eurojust in Evropsko sodišče za človekove 
pravice;

17. meni, da je razpoložljivost državnih sodnikov za sodelovanje pri osnovnem in naprednem 
usposabljanju najpomembnejše logistično in finančno vprašanje za države članice; meni, 
da sodniki načeloma ne bi smeli plačevati nobenih stroškov za svoje usposabljanje na 
področju zakonodaje Skupnosti; zahteva, da mu Komisija zagotovi oceno stroškov za 
začasno nadomeščanje sodnikov, ki se udeležijo programov izmenjave, za vsako državo 
članico;

18. upošteva oceno Komisije, da je zdaj najprimernejša možnost za spodbujanje usposabljanja 
na področju evropskega sodstva finančna podpora različnim organom prek okvirnega 
programa za pravice in pravosodje za obdobje 2007–2013, ter da je mogoče ponovno 
odpreti vprašanje razvoja evropskih struktur za usposabljanje sodstva v primerjavi z 
drugimi oblikami, ko se program zaključi;

19. vendar meni, da je zdaj čas za pragmatično institucionalno rešitev za usposabljanje 
sodstva na ravni EU, ki v celoti uporablja obstoječe strukture, medtem ko se izogiba 
podvajanju programov; zato poziva k oblikovanju evropske akademije za pravosodje, 
sestavljene iz evropske mreže za usposabljanje sodstva, katere naloga bi bila določitev 
prednosti za usposabljanje, in akademije za evropsko pravo, ki bi postala njen operativni 
del in ki izvaja te prednostne naloge; poziva, naj ta institucionalna rešitev upošteva 
zadevne izkušnje, pridobljene pri vodenju evropske policijske akademije;

20. meni, da državni sodniki ne morejo prevzeti pasivnega odnosa do zakonodaje Skupnosti, 
tako da se le odzivajo na vprašanja, ki jih postavljajo stranke, kot je razvidno iz sodne 
prakse Sodišča v zvezi z nacionalnimi sodišči, ki na lastno pobudo odpirajo vprašanja 
zakonodaje Skupnosti9;

21. meni, da imajo odvetniki odločilno vlogo pri uporabi zakonodaje Skupnosti na 
nacionalnih sodiščih, ter poziva h krepitvi njihovega usposabljanja sorazmerno z 
navedenimi odstavki o državnih sodnikih;

Okrepljen dialog med državnimi sodniki in Sodiščem

22. meni, da je postopek predhodnega odločanja temeljno jamstvo za skladnost pravnega reda 
Skupnosti in enote uporabe zakonodaje Skupnosti;

23. poziva Sodišče in vse zadevne strani, naj dodatno skrajšajo povprečno dolžino postopka 
predhodnega odločanja, s čimer zagotovijo temeljno priložnost za dialog, ki bo 
privlačnejši za državne sodnike;

24. poziva Komisijo, naj razišče, ali nacionalna pravila o postopku pomenijo resnično ali 
možno oviro možnosti, da sodišče države članice sprejme predlog za sprejetje predhodne 
določbe, kot je določeno v drugem odstavku člena 234 Pogodbe ES, ter naj strogo 

                                               
9 Zadeve Peterbroeck, C–312/93, [1995], Recueil, str. I–4599, Cofidis, C–473/00, [2002], Recueil, str. I–10875, 
in Mostaza Claro, C–168/05, [2006], Recueil, str. I–10421.
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obravnava vse kršitve, ki jih pomeni takšna ovira;

25. meni, da omejitve pristojnosti Sodišča, zlasti v zvezi z naslovom IV Pogodbe ES, po 
nepotrebnem posegajo v enotno uporabo zakonodaje Skupnosti na teh področjih ter 
pošiljajo negativno sporočilo večini sodnikov, ki se ukvarjajo s temi zadevami, s čimer 
jim onemogočajo vzpostavitev neposrednega stika s Sodiščem ter ustvarjajo nepotrebne 
zamude;

26. glede uvedbe obveznega postopka predhodnega odločanja se strinja s Svetom, da je 
pomembno, da Sodišče zagotovi navodila, na katera se lahko sklicujejo državni sodniki, 
ko se odločajo, ali naj zahtevajo nujni postopek;

27. poziva Sodišče, naj preuči vse mogoče izboljšave postopka predhodnega odločanja, ki bi 
predložitvenega sodnika tesneje vključile v postopke Sodišča, vključno z boljšimi 
možnostmi za pojasnitev sklicevanja in sodelovanje pri ustnem postopku;

28. meni, da v decentraliziranem in zrelem evropskem pravnem redu državni sodniki ne smejo 
biti zapostavljeni, ampak jim je treba dodeliti več odgovornosti ter jih dodatno spodbuditi 
pri njihovi vlogi prvih sodnikov zakonodaje Skupnosti; zato poziva k preučitvi sistema 
„zelene luči“, pri katerem bi državni sodniki svoje predlagane odgovore na vprašanja 
vključili v vprašanja, ki jih posredujejo Sodišču, ki bi se lahko nato v določenem času 
odločilo, ali sprejme predlagano sodbo ali samo odloča na način pritožbenega sodišča;

Zakoni, ki so bolje prilagojeni uporabi s strani državnih sodnikov

29. pozdravlja oblikovanje foruma za razprave o politikah in praksah EU na področju 
pravosodja ter poziva Komisijo, naj zagotovi, kolikor je to mogoče, da forum opravlja 
svoja posvetovanja na pregleden način, da zagotavlja informacije za delo vseh institucij 
EU in nacionalnih organov; z zadovoljstvom ugotavlja zavezo Komisije, da redno poroča 
Parlamentu in Svetu; pozdravlja namero za uskladitev dela z zadevnimi organi Sveta 
Evrope in za preprečevanje podvojevanja njihovih koristnih dejavnosti;

30. odločno podpira vztrajanje Komisije pri tem, da države članice sistematično zagotovijo 
primerjalne tabele, ki kažejo, kako se direktive Skupnosti uporabljajo v nacionalnih 
predpisih; se strinja, da takšne tabele zagotavljajo koristne informacije ob najmanjših 
stroških in obremenitvah; razen tega meni, da primerjalne tabele povečujejo preglednost 
izvajanja zakonodaje Skupnosti ter dajejo državnim sodnikom in strankam dejansko 
priložnost, da ugotovijo, ali je zakonodaja Skupnosti podlaga za določen nacionalni 
predpis, ter da sami preverijo, ali je bil prenos opravljen ustrezno, in če je bil opravljen 
ustrezno, kako je bil izveden;

31. vztraja pri potrebi po enostavnejšem jeziku v zakonodaji Skupnosti ter večji terminološki 
skladnosti med zakonodajnimi instrumenti; odločno podpira uporabo projekta evropskega 
pogodbenega prava kot instrumenta za sprejemanje boljše zakonodaje, na primer na 
področju potrošniške politike;

32. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo in priložene dokumente posreduje Svetu, 
Komisiji, Sodišču in evropskemu varuhu človekovih pravic.
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OBRAZLOŽITEV

Poročevalka je predvsem in najbolj želela slišati mnenja tistih, ki jih to poročilo neposredno 
zadeva, tj. državnih sodnikov. V Odboru za pravne zadeve je 11. junija 2007 vodila 
obravnavo, na kateri so lahko sodniki iz Romunije, Madžarske, Združenega kraljestva in 
Nemčije povezali svoje izkušnje z zakonodajo Skupnosti. V drugi polovici leta 2007 je bila 
podrobna anketa poslana vsem državam članicam, da bi se pridobila mnenja čim več državnih 
sodnikov. Izpolnilo jo je več kot 2 300 sodnikov in njeni prvi rezultati so objavljeni kot 
priloga k temu osnutku poročila. Poročevalka je prav tako sodelovala pri obravnavi o uporabi 
zakonodaje Skupnosti, ki jo je 3. maja 2007 organizirala poslanka EP Monica Frassoni, 
obravnava je zajemala predstavitev francoskega sodnika, s čimer se je poudarila tesna 
povezava med vlogo državnih sodnikov na eni strani in uporabo zakonodaje Skupnosti na 
drugi.

Drugič, osnutek poročila se osredotoča na evropske akterje, katerih delo je povezano z 
državnimi sodniki. Generalni sekretar evropske mreže za usposabljanje sodstva je 
10. septembra pripravil predstavitev pred Odborom za pravne zadeve ter odgovarjal na 
vprašanja poslancev. Poročevalka je 18. oktobra 2007 obiskala Sodišče, da bi ugotovila 
dejstva, pri tem se je sestala z več sodniki in generalnimi pravobranilci, osredotočila se je 
predvsem na vlogo državnih sodnikov v okviru postopka predhodnega odločanja. Končno, 
predstavljena je bila na srečanju strokovnjakov o usposabljanju sodstva, ki ga je pripravila 
Komisija 4. februarja 2008 in ki je vključevalo predstavitve evropske mreže za usposabljanje 
sodstva, akademije za evropsko pravo, evropskega inštituta za javno upravo in drugih. Ta 
osnutek poročila prihaja v času, ko Parlament namenja vse večjo pozornost učinkoviti uporabi 
zakonodaje, ki jo sprejme s Svetom, med drugim pri državnih sodnikih.

Osnutek poročila si prizadeva za nadgradnjo obstoječih pobud, da predlaga bolj strukturiran 
okvir za usposabljanje sodstva v Evropski uniji, ki lahko izpolni prihodnje ambicije. Prvi 
pogoj za to je precej večji poudarek na jezikovnih sposobnostih sodnikov. Osnutek poročila 
prav tako navaja sklop priporočil, namenjenih zagotavljanju, da dobijo državni sodniki večjo 
vlogo v sodnem sistemu Evropske unije. Poleg vprašanj jezika zajema tudi boljši dostop do 
informacij, usposabljanje na področju zakonodaje, vlogo državnih sodnikov v postopku 
predhodnega odločanja in končno, kako lahko zakonodajalec Skupnosti olajša nalogo 
državnih sodnikov z izboljšanjem načina priprave zakonov, zlasti z zagotovijo večje 
preglednosti postopka. 
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10 Ta dokument je analiza, ki jo je opravila poročevalka, posameznih odgovorov sodnikov, ki so 
predložili svoja osebna mnenja in izkušnje v zvezi z zakonodajo Skupnosti kot odgovor na anketo, ki je 
bila opravljena v drugi polovici leta 2007. Ta študija zato nikakor ni mogla biti izčrpna, prav tako ne 
poskuša predstaviti objektivnih dejstev ali „kazalnikov“ v smislu tistih, ki jih je razvila Evropska 
komisija. V tem poročilu je treba sklicevanja na pravo Skupnosti razumeti tudi kot sklicevanja na pravo 
Unije.
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1. Splošne informacije

Poročevalka je 18. julija 2007 vprašalnik poslala vsem stalnim 
predstavništvom, da ga razpošljejo državnim sodnikom. Skupno število 
odgovorov v osmih jezikih Skupnosti je preseglo število 2 300. Zaradi 
praktičnih razlogov je bil prvi izbor narejen na podlagi popolnosti prejetih 
odgovorov ter da bi najbolj izražal ravnovesje med državami članicami. 
Skupno število odgovorov, obdelanih v prvem koraku, je bilo 1 160, pri čemer 
so se preostali odgovori in več vprašanj ohranili za poznejšo analizo. 
Odgovori so prispeli iz vseh 27 držav članic, pri čemer je največ analiziranih 
odgovorov prišlo iz Nemčije (44 %), Poljske (19 %), Francije (6 %), Bolgarije 
(6 %), Slovenije (5 %) in Avstrije (4 %).

(a) Ravnovesje odgovorov med „starimi“ in „novimi“ državami članicami

Precejšnje število anketirancev prihaja iz držav članic, ki so k EU pristopile v 
letih 2004 in 2007 (37 %), zato je ravnovesje med temi odgovori in odgovori iz 
drugih držav članic (63 %) ustrezno.

(b) Vrste vključenih sodišč

Raziskava je zajela številna sodišča, pri čemer je bil največji delež sodišč s 
področja uprave, zaposlovanja, financ, sociale in dela.

Upravno

Kazensko

Za zaposlovanje

Družinsko

Finančno/davčno

Za intelektualno 
lastnino

Delovno

Socialno
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2. Dostop do zakonodaje Skupnosti

(a) Poznavanje dostopa do zakonodaje

Nekaj anketirancev (8 %) je trdilo, da sploh ne znajo poiskati virov zakonodaje 
Skupnosti. Med tistimi, ki ne znajo poiskati virov zakonodaje Skupnosti, jih 
18 % redno dostopa do sodne prakse Sodišča (v nadaljnjem besedilu SES11), 
medtem ko velika večina to počne redko (65 %), 17 % pa tega ni nikoli storilo.

V EU so bile očitne razlike glede poznavanja dostopa do zakonodaje 
Skupnosti v EU. Pokazalo se je, da obstaja večja verjetnost, da do 
zakonodaje Skupnosti ne znajo dostopati „stare“ države članice (10 %) kot 
„nove“ (5 %). Kljub temu so med sodniki, ki ne znajo dostopati do zakonodaje 
Skupnosti, sodno prakso SES redneje uporabljali sodniki iz „starih“ držav 
članic (glej spodnji graf). 

         

Odgovori so se močno razlikovali tudi glede na področje nacionalnega 
sodišča. Veliko večja verjetnost je bila, da bodo sodno prakso SES pogosteje 

                                               
11 Ta izraz se uporablja v najširšem smislu ter vključuje Sodišče prve stopnje in Sodišče za uslužbence.
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uporabljali na primer sodniki s področja intelektualne lastnine, sodniki, ki se 
ukvarjajo zlasti s finančnimi in davčnimi zadevami, ter upravni sodniki (75 %, 
60 % in 46 %) kot njihovi kolegi na sodiščih, ki obravnavajo zadeve s področja 
dela/zaposlovanja in socialnega prava (20 % in 25 %). Tudi noben sodnik s 
področja družinskega ali kazenskega prava ni odgovoril, da redno uporablja 
sodno prakso SES.

(b) Jezikovne ovire

Od anketirancev jih je 39 % menilo, da tuji jeziki predstavljajo oviro za dostop 
do ustreznih informacij o zakonodaji Skupnosti. 

(i) Sodna praksa iz drugih držav članic

Glavna pripomba je bila povezana z dostopom do tujih sodb, vključno na 
primer s sodbami vrhovnega sodišča vsake države članice. Več sodnikov je 
omenilo, da je zlasti težko razumeti tehnične izraze v tujih jezikih. Eden od 
nemških sodnikov, ki je specializiran za finančne zadeve, je menil, da je 
branje odločitev sodišč v drugih državah članicah pomembno, vendar je tako 
zamudno, da je glede na časovne omejitve v sodstvu skoraj nemogoče. 
Francoski sodnik se noče sklicevati na tujo sodno prakso ali razlago zaradi 
nevarnosti nenatančnosti ali napačnega razumevanja, ki bi lahko imelo resne 
posledice za posameznike. Drugi sodnik je imel velike težave pri uporabi 
tujega prava, kadar je bilo določeno z ustreznimi kolizijskimi pravili. 

(ii) Vprašanja prevodov

Veliko sodnikov iz „novih“ držav članic, zlasti iz Poljske, Slovenije in 
Madžarske, se je pritožilo, da vsa sodna praksa SES, ki je nastala pred 
njihovim pristopom, ni bila prevedena v njihove jezike. Več sodnikov iz „novih“ 
držav članic ni vedelo, da kakršen koli pravni red in zlasti sodna praksa SES 
obstajata v njihovih jezikih. Precej število sodnikov iz veliko različnih držav 
članic je govorilo o vprašanju prevajanja sodb. Mnogi sodniki so izrazili skrb 
glede časa, ki je potreben, da so na voljo vse jezikovne različice sodbe SES 
ali mnenja generalnega pravobranilca. Številni sodniki so kakovost ali 
zanesljivost prevodov aktov Skupnosti ali sodne prakse v njihove jezike ocenili 
kot neprimerno. Nemški sodnik je omenil tudi nekatere neskladnosti med 
jezikovnimi različicami istega akta Skupnosti.

(iii) Primerjava različnih jezikovnih različic aktov Skupnosti

Več sodnikov je imelo velike težave pri primerjanju različnih jezikovnih različic 
akta Skupnosti z namenom ugotoviti, ali je treba vložiti predlog za sprejetje 
predhodne odločbe. Obseg in kakovost te primerjave bosta odvisna od 
sodnikovega jezikovnega znanja. Več sodnikov je omenilo to primerjavo, pri 
čemer so ugotovili, da je niso mogli smiselno izvesti (glej tudi poglavje 4(g)(ix) 
o podobnem vprašanju).
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(iv) Razpoložljivost informacij, ki niso povezane z zakonodajo ali sodno 
prakso

Nekaj sodnikov je omenilo, da nerazpoložljivost akademskih razlag 
zakonodaje Skupnosti v njihovem jeziku predstavlja težavo. Sklicevali so se 
na več posameznih informacij, kot je glasilo agencije EU (UUNT12) ali 
nekatere razlage Komisije glede zakonodajnih predlogov.

(v) Nejasnost same zakonodaje Skupnosti

Če ne upoštevamo vprašanja prevodov, so mnogi sodniki menili, da je dostop 
do zakonodaje Skupnosti težek predvsem zaradi načina, na katerega je ta 
urejena. Eden od sodnikov je pripomnil, da je zakonodajo Skupnosti na 
nacionalnih sodiščih težko uporabljati zaradi njene splošne nejasnosti. 
Podobna pripomba je bila večkrat izražena v zvezi s slogom sodbe SES, zlasti 
glede obrazložitve ali utemeljitve, ki je državni sodniki ne razumejo vedno (glej 
spodnje poglavje 7).

(c) Pravno jezikovno usposabljanje

V povprečju se je le 20 % anketirancev udeležilo vsaj enega jezikovnega 
tečaja, ki je zajemal pravna vprašanja. Ta številka skriva nekatere razlike med 
državami članicami, kot prikazuje spodnji graf.

(i) Sodelovanje pri pravnem jezikovnem usposabljanju na državo 
članico
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12 Glasilo je na voljo na spletni strani http://oami.europa.eu/en/office/press/default.htm.
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Bulgaria Bolgarija
Slovenia Slovenija
Poland Poljska
Denmark Danska
Germany Nemčija
France Francija
Czech Republic Češka republika
Belgium Belgija
Austria Avstrija
Sweden Švedska

Graf zajema enajst držav članic, saj število odgovorov iz preostalih držav 
članic ni bilo dovolj veliko za zagotovitev zanesljivih podatkov. Razpoložljivi 
podatki kažejo, da stopnja udeležbe na takih pravnih jezikovnih tečajih v vseh 
državah članicah ostaja sorazmerno nizka (pod 40 %), da je nizka v večini, 
vendar ne v vseh državah članicah, ki so k EU pristopile leta 2004, ter da je 
zelo nizka v Romuniji in Bolgariji (manj kot 10 %).

(ii) Izvajalci pravnega jezikovnega usposabljanja.

Graf kaže, da se je velika večina anketirancev, ki so se učili tujo pravno 
terminologijo, to učila na univerzi, večinoma med študijem prava.
 Precejšen delež teh ljudi je take tečaje obiskovalo na univerzi v neki drugi 
državi članici in ne svoji, na primer v okviru programa Erasmus ali magisterija 
prava (LLM). Nekaj anketirancev(6 %) je obiskovalo tečaje, ki jih ni izvajala 
univerza, nacionalno ministrstvo ali organ za sodno usposabljanje. Take 
„druge“ tečaje so izvajali British Council, Goëthe Institut, Evropska pravna 
akademija, evropska mreža za usposabljanje sodstva, PHARE in v enem 
primeru zasebni učitelj. 

66 %

28 %

6 %

Univerza
Ministrstvo za pravosodje/nacionalni organ
za sodno usposabljanje
Drugo
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Najbolj iskan jezik je bila angleščina (53 %) in za njo francoščina (37 %). 
Nekaj sodnikov se je udeležilo tečajev v španščini in nemščini (4 % za vsak 
jezik), medtem ko so se drugi jeziki pojavili le zelo redko (glej spodaj). 
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4 %
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3. Usposabljanje na področju zakonodaje Skupnosti

(a) Splošno

Od anketirancev se jih 61 % ni nikoli udeležilo evropskega programa za 
usposabljanje ali katerega drugega nacionalnega programa usposabljanja v 
zvezi z zakonodajo Skupnosti. Od anketirancev se jih je 33 % udeležilo 
nacionalnega programa usposabljanja v zvezi z zakonodajo Skupnosti. Od 
anketirancev se jih je 14 % udeležilo programa usposabljanja, ki ga je 
organiziral evropski organ. Medtem ko se jih je 10 % udeležilo tečajev, ki so 
jih organizirali nacionalni organi, in tečajev, ki jih je organiziral evropski organ.

Med udeležbo na nacionalnih in evropskih tečajih usposabljanja je bila jasna 
povezava. Večja verjetnost je bila, da se bodo sodniki, ki so se udeležili 
tečaja, ki ga je organiziral nacionalni organ, udeležili tudi tečajev, ki so jih 
organizirali evropski organi.

(b) Tečaji usposabljanja, ki jih je organiziral evropski organ

Največkrat so bili navedeni seminarji in tečaji usposabljanja, ki jih je 
organizirala Evropska pravna akademija v Trierju. Pogosto je bila omenjena 
evropska mreža za usposabljanje sodstva in njen program izmenjave za 
sodnike, medtem ko se je več sodnikov iz „novih“ držav članic udeležilo 
programov TAIEX in PHARE (glej spodaj). Več sodnikov je opozorilo na 
vprašanje stroškov in velika večina je menila, da taki tečaji ne bi smeli 
predstavljati osebnega finančnega bremena za zadevne sodnike. Eden od 
nemških sodnikov je menil, da samo kritje potnih stroškov in stroškov za 
nastanitev ni bilo dovolj, ker je bil sam tečaj usposabljanja drag. 

ERA EJTN TAIEX OLAF PHARE EIPA

Opomba: ta razvrstitev je le okvirna glede na to, da je ERA na primer 
organizirala veliko seminarjev v imenu programov TAIEX in PHARE za „nove“ 
države članice.
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4. Postopek predhodnega odločanja

(a) Seznanjenost s postopkom

Večina anketiranih sodnikov (54 %) je ocenila, da so seznanjeni s postopkom, 
s katerim se lahko obrnejo na Sodišče Evropskih skupnosti. Vendar se je tudi 
pokazalo, da je dvakrat bolj verjetno, da se imajo anketiranci za neseznanjene 
s postopkom (32 %) kot za zelo seznanjene z njim (14 %).

Med različnimi državami članicami so se pokazale velike razlike. V Bolgariji, 
Belgiji in Franciji se je na primer velika večina anketirancev (84 %, 87 % in 
94 %) ocenila kot neseznanjena s postopkom predhodnega odločanja. Za 
neseznanjene s postopkom so se najmanjkrat ocenili avstrijski, češki in 
nemški sodniki (12 %, 13 % in 18 % odgovorov „neseznanjeni“). 

Kaže tudi, da so države članice z največjim odstotkom anketirancev, ki se 
štejejo za zelo seznanjene s postopkom predhodnega odločanja, Danska, 
Avstrija in Švedska, tj. neustanovne države članice (glej spodnji graf).

Pri primerjavi seznanjenosti s postopkom predhodnega odločanja s področji, 
na katerih delujejo zadevna sodišča, se je pokazalo, da so sodniki, ki so 
specializirani za finančno ali davčno pravo (na primer DDV itd.), s postopkom 
bolj seznanjeni (52 % – zelo seznanjeni, 48 % – seznanjeni, 0 % –
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neseznanjeni).

(b) Praktične izkušnje s predlogi za sprejetje predhodne odločbe

Od anketiranih sodnikov jih je 123 odgovorilo, da so v svoji poklicni karieri vsaj 
enkrat predložili predlog za sprejetje predhodne odločbe. To ustreza nekoliko 
več kot 5 % skupnega števila odgovorov. Države članice so pri tem številu 
neenakomerno zajete, pri čemer je bila Madžarska edina „nova“ država 
članica s šestimi predlogi.

Več sodnikov je pomislilo na to, da bi vložili predlog za sprejetje predhodne 
odločbe, medtem ko si je eden od sodnikov na socialnem sodišču premislil, 
ker je stranki skrbelo, da bi se zaradi tega postopek preveč zavlekel. Dva 
druga sodnika na sodišču prve stopnje sta želela SES predložiti predlog za 
sprejetje predhodne odločbe, vendar tega nista mogla storiti zaradi omejitev 
pristojnosti SES iz naslova IV Pogodbe ES, zlasti v zvezi z vprašanji 
priseljevanja.

Večina anketirancev je glede te točke odgovarjala sorazmerno podrobno, kot 
prikazuje spodnji graf.
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(c) Trajanje postopka pred SES

Povprečna dolžina postopka predhodnega odločanja je bila 18,5 meseca. To 
številko je nemogoče primerjati s statistikami SES, ki jih vsebujejo njegova 
letna poročila, saj so sodniki pri svojih odgovorih v tej raziskavi upoštevali 
nekatere predloge za sprejetje predhodne odločbe, ki so iz leta 1980 in še 
starejša. Povprečje iz te raziskave je približno mesec in pol manj kot zadnje 
razpoložljivo povprečje za zaključene zadeve na SES (19,8 meseca leta 
2006).13 Ena napotitev je trajala več kot 35 mesecev, medtem ko je bilo osem 
zadev zaključenih v enem letu.

Večina sodnikov (43 %) je na vprašanje, ali se jim zdi kakšen del postopka 
predhodnega odločanja izjemno dolg, odgovorila negativno. Precejšnje število 
sodnikov (36 %) je menilo, da je celoten postopek predlog, eden od sodnikov 
iz Združenega kraljestva je dejal, da je za to morda kriva preobremenjenost 
SES. Švedski in nemški sodnik sta pričakovala, da bo postopek dolg, saj so 
tudi postavljena vprašanja dolga in zapletena. Dva sodnika sta postopek v 
svojem primeru ocenila kot hiter, pri čemer je SES eno odločitev predložilo 
brez ustne obravnave ali mnenja generalnega pravobranilstva.

Pri odgovorih glede posameznih delov postopka jih je največ kritiziralo ustno 
obravnavo, kar sta poudarila finski in nemški sodnik. Eden od nemških 
upravnih sodnikov je kritiziral dolžino obdobja, v katerem lahko države članice 
predložijo svoja pisna stališča. Pri predlogu za sprejetje predhodne odločbe 
enega od anketirancev je zamuda nastala zaradi dveh zaporednih sprememb 
glede dodelitve njegove zadeve znotraj oddelkov Sodišča.

(d) Preoblikovanje postavljenih vprašanj

Le nekaj sodnikov (11 %), ki so imeli izkušnje s postopkom predhodnega 
odločanja, je navedel, da je Sodišče delno preoblikovalo njihova vprašanja. 
Vprašanji dveh sodnikov sta bili popolnoma preoblikovani, medtem ko je eden 
od sodnikov iz Združenega kraljestva menil, da je bilo to preoblikovanje 
pretirano. Štirje drugi predlogi za sprejetje predhodnih odločb so bili le rahlo 
preoblikovani. V enem primeru je sodnik menil, da je SES vprašanje 
preoblikovalo tako, da je bil njegov namen še bolj poudarjen. V drugem 
primeru je SES dve vprašanji združilo v eno.

(e) Napotki za naslavljanje vprašanj na SES

Od predložitvenih sodnikov jih je 60 % menilo, da so dobili napotke pri 
oblikovanju predloga za sprejetje predhodne odločbe, medtem ko jih 40 % 
tega ni menilo. Med tistimi sodniki, ki niso dobili napotkov, so štirje menili, da ti 
niso bili potrebni niti primerni.

                                               
13 Letno poročilo Sodišča Evropskih skupnosti za leto 2006, tabela 8 na strani 87.
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Tisti anketiranci, ki so poiskali napotke, so to naredili na več načinov. Sodniki 
so napotke največkrat iskali pri drugih kolegih na svojih sodiščih (29 %). Tudi 
spletna stran Sodišča in njegova obvestila o zadevi (15 %), usposabljanje 
(13 %) ter učbeniki in strokovna dela (13 %) so bili sorazmerno pogosto 
uporabljeni. Drugi navedeni viri so sodna praksa SES (10 %), stališča strank 
(6 %), sodna praksa nacionalnih vrhovnih sodišč (4 %), pretekle osebne 
izkušnje (4 %), specializiran sodnik ali svetovalec na sodišču (4 %) in 
ministrstvo za pravosodje (2 %). Precejšnje število sodnikov je za napotke 
uporabilo kombinacijo navedenih virov.
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(f) Vpliv sodbe SES na nacionalne postopke

Velika večina anketirancev (89 %) je menila, da je sodbo SES mogoče 
enostavno uporabiti pri dejstvih v obravnavani zadevi in da torej omogoča 
sorazmerno neproblematičen zaključek postopka predhodnega odločanja. 
Eden od sodnikov je menil, da je bila sodba tako jasna, da je bilo treba na 
nacionalni ravni določiti le stroške.

Po mnenju nekaj anketirancev (11 %) sodba ni omogočila jasne odločitve na 
nacionalni ravni. Enemu od sodnikov se je odgovor zdel popolnoma 
neuporaben, medtem ko je drugi navedel, da SES pomembnega in ključnega 
vprašanja sploh ni obravnavalo. Drugi sodnik je menil, da je SES najbolje 
predložiti jasna vprašanja (vprašanja, na katera se odgovori z da/ne), da se 
izognemo dvoumnim odgovorom, ki bi jih bilo težko uporabiti pri primeru.

V treh primerih je odločitev povzročila spremembo ali odpravo nacionalne 
zakonodaje, medtem ko sta v dveh drugih primerih državna sodnika menila, 
da je bila njuna pravilna uporaba predhodne odločbe pozneje razveljavljena 
pri pritožbi. Eden od sodnikov je menil, da je to „generacijska težava“, saj 
pritožbena ali vrhovna sodišča primarnosti zakonodaje Skupnosti ne 
priznavajo dovolj.

V drugi zadevi ni bilo treba uporabiti predhodnega odločanja zaradi 
izvensodne poravnave. V dveh primerih so stranke po odločitvi SES predložile 
dodatna dejstva, zaradi katerih odločitev ni bila uporabna.

(g) Priporočila za izboljšanje postopka

To poglavje je treba razlikovati od navedenih poglavij (4(b)–(f)). To vprašanje 
se je dejansko zastavilo vsem sodnikom ne glede na to, ali so že kdaj vložili 
predlog za sprejetje predhodne odločbe ali ne.

Dvesto deset prejetih odgovorov je bilo razdeljenih na različne teme, ki so 
podrobneje predstavljene spodaj. Kot prikazuje graf na strani 19, so sodniki 
zahtevali predvsem boljšo usposobljenost in boljši dostop do informacij o 
postopku (42 %). Zelo veliko število anketirancev (24 %) je kritiziralo trajanje 
postopka. Slog in obrazložitev sodb SES je kritiziralo 10 % anketirancev. 
Poleg tega je več sodnikov (6 %) predlagalo različne notranje reforme v zvezi 
s SES. Enako število sodnikov je tudi predlagalo večjo vključenost 
predložitvenih sodnikov v postopek predhodnega odločanja. 

(i) Boljša usposobljenost in boljši dostop do informacij

Najpogosteje priporočena izboljšava postopka predhodnega odločanja (42 %) 
se je nanašala na usposabljanje državnih sodnikov in boljši dostop do 
informacij o postopku. Francoski sodnik je navedel, da je določeno strokovno 
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znanje o predmetu in postopku bistven pogoj za to, da bi se lahko sploh 
pomislilo na vložitev predloga za sprejetje predhodne odločbe. Namen prve 
vrste predlogov je torej premagati „strah pred neznanim“, kot je dejal nemški 
sodnik. To vključuje položaje, v katerih sodniki niso niti pomislili, da bi vložili 
predlog za sprejetje predhodne odločbe zaradi pomanjkanja strokovnega 
znanja, in tudi tiste, ko predlogi za sprejetje predhodnih odločb niso vloženi iz 
strahu, da jih bo SES razglasilo za nedopustne. Predlogi so vključevali 
specializirano pravno in jezikovno usposabljanje z velikim poudarkom na 
konkretnih vidikih (veliko litovskih in estonskih sodnikov je predlagalo 
praktične delavnice in izmišljene primere), pravnih publikacijah in obiskih 
Sodišča. 

Nekateri anketiranci so prosili za osnovne posodobljene informacije ali redno 
elektronsko glasilo o tekočih in zaključenih predhodnih odločanjih. Mnogo jih 
je zahtevalo uradni obrazec, predlogo ali smernice za dobro prakso, ki bi jih 
lahko uporabili pri oblikovanju predloga za sprejetje predhodne odločbe. 
Nemški sodnik na sodišču prve stopnje je predlagal pripravo priročnika za 
predloge za sprejetje predhodne odločbe v sodelovanju z nacionalnimi organi 
in po vzoru praktičnega vodnika, ki se je uporabil za direktivo o pridobivanju 
dokazov.14 Eden od sodnikov je pripomnil, da bi postopek lažje uporabljal, če 
bi bilo jasno navedeno, kako je treba v predlogu povzeti dejstva. Francoski in 
poljski sodnik sta pripomnila, da sta popolnoma zadovoljna z uradnimi 
smernicami, ki sta jih leta 2005 pripravili njuni ministrstvi in so na voljo v 
spletu. 

Druga zelo pogosta tema je bil strah pred ponovitvijo vprašanja, ki je bilo na 
SES že naslovljeno. V zvezi s tem je eden od sodnikov predlagal zbirko 
vprašanj, ki so že bila postavljena in ki bi bila organizirana po področjih po 
vzoru modela, razvitega na področju pravosodnega sodelovanja v civilnih 
zadevah.15 Drugi predlog je bil horizontalni mehanizem, ki bi vse sodnike EU 
sistematično seznanjal s predlogi za sprejetje predhodne odločbe na njihovih 
področjih. Bolgarski sodnik je pripomnil, da se mora postopek za preverjanje, 
ali so bila predvidena vprašanja že vložena, v vsakem primeru poenostaviti. 
Nemški sodnik na področju patentnega prava je menil, da so informacije o 
posameznih predlogih za sprejetje predhodne odločbe, ki so objavljene v 
Uradnem listu Evropske unije, nepopolne in da se morajo dopolniti.

Tretja ponavljajoča se tema je bila želja, da bi bilo mogoče vse informacije o 
predlogih za sprejetje predhodnih odločb dobiti prek interneta. Eden od 
poljskih sodnikov je to nadgradil in je predlagal, da bi moralo biti mogoče 
predlog za sprejetje predhodne odločbe vložiti po elektronski poti.

                                               
14 Uredba Sveta (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 o sodelovanju med sodišči držav 
članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah; vodnik je na voljo na 
spletni strani: http://ec.europa.eu/civiljustice/evidence/docs/evidence_ec_guide_en.pdf
15 Pravosodni atlas za civilne zadeve je na voljo na spletni strani: 
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_en.htm
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(ii) Pospeševanje postopka

Sodniki iz 16 držav članic so v svojih pripombah zelo poudarili ugotovljeno 
predolgo trajanje postopka. Ocenjeno je bilo, da ta dolžina negativno vpliva na 
predloge za sprejetje predhodnih odločb. Mnogi sodniki so trdili, da poznajo 
postopek, vendar ga ne uporabljajo zaradi zamude, ki jo povzroči. Avstrijski 
sodnik je na primer take zamude na področju socialnega prava ocenil kot 
popolnoma nesprejemljive. Nemški sodnik z višjega sodišča ni mogel 
razumeti razloga za zastoj med koncem ustne obravnave in izdajo predhodne 
odločbe, medtem ko bi podobne zamude v nacionalnem okviru verjetno 
pomenile zlorabo in nezakonitost. Več sodnikov je drugače razumelo 
utemeljitve in sklepalo, da bi obstoječi neizkoriščen potencial med državnimi 
sodniki za SES pomenil nevarnost, da se ga zasuje s predlogi za sprejetje 
predhodnih odločb, če bi se dolžina postopka skrajšala. 

Več sodnikov je zahtevalo izjemno pospešitev postopka v nekaterih nujnih 
primerih, na primer na področju azila. Eden od sodnikov je menil, da bi morali 
imeti predlogi za sprejetje predhodne odločbe pri SES prednost pred drugimi 
vrstami primerov, medtem ko je drugi želel, da bi se obstoječi hitri postopek 
uporabljal pogosteje.16

Nekaj sodnikov je dejansko predlagalo, kako dolgo mora povprečni postopek 
trajati. Vendar je eden od finskih sodnikov predlagal od 3 do 4 mesece, 
švedski pa od 7 do 8 mesecev.

(iii) Slog in vsebina sodb SES

Slog in vsebina sodb SES sta za mnoge sodnike predstavljala posebno skrb, 
zlasti, a ne izključno, za nemške sodnike. Najpogostejša pripomba je bila 
povezana z jezikovno jasnostjo sodb. Druga skupina odgovorov je bila 
povezana s predolgim trajanjem sodb. Eden od finskih sodnikov je na primer 
želel, da bi bile sodbe krajše in bolj podobne sodbam finskega vrhovnega 
upravnega sodišča. Več sodnikov je menilo, da je obrazložitev SES pogosto 
preveč splošna ali abstraktna, da bi jo bilo mogoče pravilno uporabiti pri 
dejstvih nacionalnih zadev. Nekaterim drugim sodnikom ni bil všeč način, na 
katerega SES obravnava precedens. Eden od sodnikov si želi, da bi bile 
sodbe jasnejše v zvezi s tem, kako se povezujejo s predhodno sodno prakso, 
medtem ko je drugi dal prednost sistemu, ki temelji bolj na načelih kot na 
predhodnih primerih. Eden od sodnikov je predlagal, naj SES pogosteje 
uporablja možnost obiter dicta.

Vendar niso bili vsi odgovori pod tem naslovom pritožbe. Eni od sodnic se je 
zdel dialog SES z nacionalnimi sodišči „prijetno drugačen“ od načina, na 
katerega je predložitvene sodnike obravnavalo njeno domače ustavno 
sodišče.
                                               
16 Hitri postopek je predviden v členu 104a Poslovnika SES, medtem ko na novo vstavljen člen 104b 
uvaja nujni postopek in določa pravila, ki veljajo zanj.
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(iv) Tesnejše sodelovanje s predložitvenim sodiščem

Precej sodnikov je izrazilo željo po večji vključenosti predložitvenih sodnikov 
na vseh stopnjah postopka. Ena od nemških finančnih sodnic je navedla, da 
je bilo po širitvi tveganje, da sodniki, generalni pravobranilci ali vključeno 
osebje SES ne poznajo nacionalnega pravnega sistema, še večje kot prej. 
Poudarila je dejstvo, da se je to pogosto pokazalo šele po izdaji mnenja 
generalnega pravobranilca, ko je bilo že prepozno, da bi lahko državni sodnik 
ukrepal. Zato je predlagala uradno priložnost za pripombe predložitvenega 
sodnika, čeprav se zaveda, da to upočasnjuje pospeševanje postopka in da bi 
za to moral biti določen zelo kratek časovni okvir. Več anketirancev se je s 
tem na splošno strinjalo.

Sodnik na delovnem sodišču je priporočil obvezno posvetovanje s 
predložitvenim sodnikom, preden bi lahko SES preoblikovalo kateri koli del 
predloga za sprejetje predhodne odločbe. Drugi sodnik je pozval k „dialogu“, 
da se vprašanja primerno preoblikujejo. Dva anketiranca sta predlagala, da se 
predložitvenega sodnika povabi k sodelovanju na ustno obravnavo za 
zagotovitev, da odločitev SES ostane ustrezna za tekočo nacionalno zadevo. 
Eden od sodnikov, ki je specializiran za finančne zadeve, bi želel posebno 
mesto za predložitvene sodnike, ki si prizadevajo, da bi bili prisotni na 
obravnavi SES, ter možnost, da odgovarjajo na vprašanja različnih strani in 
pozdravijo sodnika poročevalca.

(v) Reformiranje delovnih struktur SES

Anketiranci iz več različnih držav članic so predlagali strukturne spremembe 
SES. Najpogosteje so predlagali spodbujanje specializacije sodnikov SES in 
ustanovitev specializiranih oddelkov za ta namen. Tako naj bi bile sodbe SES 
sprejemljivejše za specializirane državne sodnike.  

Danski sodnik je predlagal prenos pristojnosti za predhodno odločanje na 
Sodišče prve stopnje na področjih, na katerih je sodna praksa SES že dobro 
razvita. Nemški sodnik z regionalnega vrhovnega upravnega sodišča je 
predlagal večjo vključenost generalnih pravobranilcev v nacionalne postopke, 
ki so predmet predlogov za sprejetje predhodnih odločb. Avstrijski sodnik je to 
nadgradil in predlagal sodišča prve stopnje Skupnosti s sedeži v državah 
članicah. Nemški sodnik je nadalje predlagal, da sodnike SES neposredno 
izvolijo državni sodniki, namesto da jih v medsebojnem soglasju imenujejo 
vlade držav članic, kot zdaj velja v skladu s členom 223(1) Pogodbe ES.

Vrhovna sodnika iz različnih držav članic sta menila, da bi moralo SES 
odločati le v zadevah, ki so pomembne za pravni red Skupnosti, tj. v obliki 
pristojnosti po izbiri.

(vi) Omejitev pravice do predložitve
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Malo nemških in danskih sodnikov, zlasti s sodišč druge stopnje, je predlagalo 
omejitve pravice sodišč prve stopnje do predložitve vprašanj SES. Eden od 
sodnikov je menil, da bi se morala nižja sodišča posvetovati z ustreznimi 
višjimi sodišči, preden bi se jim dovolilo, da predložijo vprašanje SES. Drugi 
sodnik je navedel, da sodniki s sodišč prve stopnje mehanizem predhodnega 
odločanja uporabljajo kot način, da se izognejo odločanju v zahtevnih 
zadevah. Eden od anketirancev je predlagal, da se strankam da dovoli, da 
blokirajo odločitev sodnika o vložitvi predloga za sprejetje predhodne odločbe. 

(vii) Povečanje stvarne pristojnosti SES

Več nemških sodnikov je izrazilo željo, da se pristojnost SES razširi na 
področja iz naslova IV Pogodbe ES in naslova VI Pogodbe EU, zlasti na 
področje azila in priseljevanja. Podobno sta poljska sodnika pozvala lastno 
državo, naj predloži izjavo v smislu člena 35(2) Pogodbe EU.

(viii) Strokovna pomoč

V številnih odgovorih, zlasti iz „novih“ držav članic, so pozvali k ustanovitvi ali 
okrepitvi nacionalnih organov ali služb za pomoč, namenjenih sodnikom, ki 
nameravajo vložiti predlog za sprejetje predhodne odločbe. Drugim je bila bolj 
všeč ideja specializiranih pomočnikov na vsakem sodišču ali višjih sodiščih. 
Sodnik, ki dela na kasacijskem sodišču, je pozval k ustanovitvi službe znotraj 
Sodišča, s katero bi lahko državni sodniki neposredno kontaktirali za boljše 
usmerjanje svojega raziskovalnega prizadevanja.

(ix) Omilitev meril doktrine acte clair

Več anketirancev je menilo, da bi bilo treba omiliti merila za uporabo doktrine 
acte clair glede na vse širšo in pogostejšo uporabo zakonodaje Skupnosti. 
Eden od vrhovnih sodnikov je pripomnil, da bi bilo SES zasuto z zahtevki 
višjih sodišč, če bi nacionalna sodišča člen 234(3) Pogodbe ES uporabljala 
strogo v skladu z merili, ki jih določa sodna praksa SES17. Sodnik s sodišča 
prve stopnje je ugotovil, da je pojem „sodišča, zoper katerega odločitev ni 
pravnega sredstva po nacionalnem pravu,“ nejasen.

(x) Izboljšave nacionalnega procesnega prava

Eden od sodnikov je bil zaskrbljen, da bo nemško procesno pravo omogočilo 
drugo potrditev dejstev, ko bo sodišče prve stopnje mogoče poslalo predlog 
za sprejetje predhodne odločbe. Ponovni pregled dejstev bi ogrozil 
uporabnost odločbe SES ob upoštevanju, da bi temeljil na zastarelem sklopu 
dejstev.

                                               
17 Glej na primer zadevo C-283/81 CILFIT, ECR [1982], str. 3415 odstavki 16–20.
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Suggestions for improving the preliminary reference procedure

42%

24%

10%

6%

6%
4%3%3%2%0,5%

More training and better access to information Speeding up the procedure
Style and content of ECJ judgments Engaging more intensively with the referring court
Reforming the working structures of the ECJ Limiting the right to refer
Specialised assistance at national level Increasing the ECJ's material jurisdiction
Relaxing the acte clair criteria Improving national procedural law
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Reasons for improving the preliminary reference 
procedure

Predlogi za izboljšanje postopka predhodnega odločanja

More training and better access to information Boljša usposobljenost in boljši dostop do informacij
Style and content of ECJ judgements Slog in vsebina sodb SES
Reforming the working structures of the ECJ Reformiranje delovnih struktur SES
Specialised assistance at national level Strokovna pomoč na nacionalni ravni
Relaxing the acte clair criteria Omilitev meril doktrine acte clair
Speeding up the procedure Pospeševanje postopka
Engaging more intensively with the referring court Tesnejše sodelovanje s predložitvenim sodiščem
Limiting the right to refer Omejitev pravice do sklicevanja
Increasing the ECJ's material jurisdiction Povečevanje stvarne pristojnosti SES
Improving national procedural law Izboljšave nacionalnega procesnega prava
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5. Navajanje zakonodaje Skupnosti pri strankah

(a) Pogostost

Na podlagi več kot tisoč odgovorov na to vprašanje (1 109) je precej jasno, da 
stranke pred državnimi sodišči redko navedejo zakonodajo Skupnosti (glej 
spodnji graf). 

Spodnji graf s tehtanim kazalnikom od leve proti desni in v naraščajočem 
vrstnem redu navaja države članice, v katerih vprašani sodniki ugotavljajo, da 
stranke najpogosteje navajajo zakonodajo Skupnosti. Nekatere države članice 
niso vključene v ta graf zaradi nepopolnih odgovorov. Razen Belgije in 
Portugalske se zdi, da obstaja v „starih“ državah članicah sorazmerno očiten 
trend pogostejšega navajanja zakonodaje Skupnosti. Tako se na primer v 
Bolgariji, na Poljskem in v Češki republiki ugotavlja, da zakonodaja Skupnosti 
pred večino sodnikov ni bila „nikoli“ navedena. Na splošno je bila pred večino 
sodnikov zakonodaja Skupnosti „redko“ navedena, z izjemo Danske, Finske in 
Švedske, v katerih se je navajala pogosteje. 

Zelo pogosto
2 %

Pogosto
7 %

Občasno
21 %

Redko
44 %

Zelo redko
26 %
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Denmark Danska
Finland Finska
Sweden Švedska
Germany Nemčija
France Francija
Austria Avstrija
EU-27 Average Povprečje v EU-27
Lithuania Litva
Belgium Belgija
Romania Romunija
Hungary Madžarska
Portugal Portugalska
Slovenia Slovenija
Poland Poljska
Czech Republic Češka republika
Bulgaria Bolgarija
Very Often Zelo pogosto
Often Pogosto
Occasionally Občasno
Rarely Redko
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Never Nikoli

Zdi se tudi, da je bila zakonodaja Skupnosti na podlagi istega tehtanega 
kazalnika največkrat navedena na sodiščih, specializiranih za finančne 
zadeve, intelektualno lastnino in upravne zadeve. Od anketirancev jih je 9 % 
ugotovilo, da je bila zakonodaja Skupnosti pred njimi navedena „pogosto“ ali 
„zelo pogosto“. Vendar se je ta številka povišala na 41 % za finančna sodišča, 
28 % za upravna sodišča in 25 % za sodišča za intelektualno lastnino.
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Poleg tega odgovori jasno kažejo, da se zakonodaja Skupnosti verjetneje 
navaja, če je stopnja sodišča višja. Ta trend je zlasti očiten pri vrhovnih in 
kasacijskih sodiščih, kot prikazuje spodnji graf.

Supreme court/Court of cassation Vrhovno sodišče/kasacijsko sodišče
Appeal Pritožbeno sodišče
First instance Prva stopnja
Very often Zelo pogosto
Often Pogosto
Occasionally Občasno
Rarely Redko
Never Nikoli

(b) Zadevna področja

Na podlagi 533 analiziranih odgovorov se kaže dejstvo, da prodira 
zakonodaja Skupnosti na številna in različna področja delovanja na nacionalni 
ravni. Zelo pogosto navedeni področji sta varstvo potrošnikov (9 %) ter civilno 
in procesno pravo (11 %). V odgovorih se precej izrazito pojavljajo politika 
konkurence (9 %), spolna diskriminacija (8 %), zaposlovanje (7 %), temeljne 
pravice (6 %), okolje (5 %), carina (4 %) in DDV (2 %). Ugotavlja se tudi, da 
se je veliko sodnikov sklicevalo na vprašanja o azilu (3 %). 

Anketiranci, ki so navajali kmetijstvo, so se večinoma sklicevali na skupno 
ureditev trgov, vključno z mlečnimi izdelki. Sodniki, ki so se sklicevali na 
temeljne pravice, so pretežno navajali vprašanja v zvezi s prostim pretokom 
oseb (prosti pretok delavcev in direktiva o pravicah državljanov18). Postavila 
so se številna s tem povezana vprašanja, kot so napotitev delavcev, 
prenosljivost pokojnin in socialna varnost. Izpostavila sta se tudi prosti pretok 

                                               
18 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2004/38/ES z dne 29. aprila 2004 o pravici 
državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju 
držav članic, UL L 229, 29.6.2004, str. 35.

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

First instance

Appeal

Supreme court /
Court of cassation

Very often Often Occasionally Rarely Never
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blaga, zlasti farmacevtskih izdelkov, in prosti pretok storitev, zlasti 
zdravstvenih storitev in storitev, ki se lahko zagotovijo brez prečkanja meje 
(npr. spletne igre na srečo). Svoboda ustanavljanja se je velikokrat navajala v 
okviru prenosa podjetij.

Navedenih je bilo več vidikov politike konkurence: karteli, vertikalne omejitve, 
združitve in državna pomoč. Enako velja za pravice intelektualne lastnine 
(modeli, avtorske pravice, blagovne znamke, patenti, direktiva o uveljavljenju 
pravic19).

Omenila so se zelo različna področja v zvezi z varstvom potrošnikov, vključno 
s paketnim potovanjem, prodajo od vrat do vrat, zlorabljanjem sporočil o 
prejemu nagrade in popravo krivice. Na področju civilnega in procesnega 
prava so se sodniki sklicevali na priznavanje, pristojnost in izvrševanje sodnih 
odločb v civilnih in gospodarskih zadevah20, rimsko konvencijo21, roke 
zastaranja, pogodbeno pravo in zakonodajo Skupnosti o vročanju listin, 
pravno pomoč22 ter pridobivanje dokazov. Civilni vidik je bil prav tako očiten 
pri pogostem sklicevanju na uredbo Bruselj II „bis“23 in podpori v okviru 
družinskih zadev.

Malo sodnikov, večinoma iz Romunije in Bolgarije, se je sklicevalo na 
Evropsko sodišče za človekove pravice in člen 6 Evropske konvencije o 
človekovih pravicah.

                                               
19 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2004/48/ES z dne 29. aprila 2004 o uveljavljanju 
pravic intelektualne lastnine, UL L 157, 30.4.2004, str. 16.
20 Uredba Sveta (ES) št. 44/2001 z dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju ter 
izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah, UL L 012, 16.1.2001, str. 1.

21 Konvencija o uporabi prava v pogodbenih obligacijskih razmerjih, ki je bila dana v 
podpis v Rimu dne 19. junija 1980 (80/934/EGS), UL L 266, 9.10.1980, str. 1.
22 Direktiva Sveta 2003/8/ES o izboljšanju dostopa do pravnega varstva v čezmejnih sporih z 
uvedbo minimalnih skupnih pravil v zvezi s pravno pomočjo pri takih sporih, UL L 26, 
31.1.2003, str. 41.
23 Uredba Sveta (ES) št. 2201/2003 z dne 27. novembra 2003 o pristojnosti in priznavanju ter 
izvrševanju sodnih odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo, UL L 338, 
23.12.2003, str. 1.
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European arrest warrant Evropski priporni nalog
Banking Bančništvo
Working time Delovni čas
Portability of pensions Prenosljivost pokojnin
Telecommunications Telekomunikacije
Public procurement Javna naročila
Driving licenses Vozniška dovoljenja
Food law Živilska zakonodaja
Intellectual property rights Pravica intelektualne lastnine
ECHR (confusion) ESČP (možnost zamenjave z EKČP 

zaradi iste kratice v angleščini)
Transport Promet
VAT DDV
Agriculture Kmetijstvo
Asylum Azil
EU citizenship / Free movement of 
workers

Državljanstvo EU/prosti pretok 
delavcev

Free movement of goods and 
services

Prosti pretok blaga in storitev

Family law, inc. Brussels II bis Družinsko pravo, vključno z uredbo 
Bruselj II „bis“

Social security / Health insurance Socialna varnost/zdravstveno 
zavarovanje

Customs Carina
Freedom of establishment Svoboda ustanavljanja
Environmental Okoljski vidik
Sex discrimination Spolna diskriminacija
Employment / Labour law Zaposlovanje/delovno pravo
Taxation Obdavčevanje
Consumer protection (directives) and 
redress

Varstvo potrošnikov (direktive) in 
poprava krivice

Competition Konkurenca

(c) Zakaj se taka področja omenjajo pred državnimi sodniki?

Vzroke za navedbo zakonodaje Skupnosti pri strankah je predložilo 43 
sodnikov. Daleč najpogostejši odgovor (42 %) je bil povezan z očitno ali 
mogočo nezdružljivostjo med direktivami in nacionalnimi ukrepi za izvajanje. 
Romunski sodnik je dodal, da je sodniška funkcija pomembna za dejansko 
izvajanje zakonodaje Skupnosti. V zvezi s tem se je pogosto sklicevalo na 
direktive s področja varstva potrošnikov, vključno z direktivo o prodaji na 
daljavo24 in vprašanjem o elektronskem poslovanju. Več sodnikov je v tem 
smislu omenilo tudi delovno pravo in diskriminacijo. Finski sodnik je izjavil, da 
se je v primeru spolne diskriminacije zakonodaja Skupnosti navajala zaradi 
                                               
24 Direktiva 97/7/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 1997 o varstvu 
potrošnikov glede sklepanja pogodb pri prodaji na daljavo, UL L 144, 4.6.1997, str. 19.
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tega, ker so stranke pogosto predvidevale, da bodo s tem dobile večje pravice 
kot na podlagi domače zakonodaje.

Zakonodaja Skupnosti se je navajala tudi kot pripomoček za razlaganje 
nacionalne zakonodaje, ki je nepopolna ali pomanjkljiva. Nemški sodnik 
sodišča prve stopnje je menil, da ljudje kljub na splošno zadovoljivemu 
prenosu direktiv pogosto niso ugotovili, da nacionalni ukrepi izhajajo iz 
zakonodaje Skupnosti, in zato ne bi opazili nepravilnosti pri prenosu. Drugi 
nemški sodnik z višjega okrožnega sodišča je pripomnil, da nacionalna 
zakonodaja pogosto zaostaja za zakonodajo Skupnosti.

Anketiranci so pogosto izpostavili (14 %), da so stranke navajale zakonodajo 
Skupnosti na področjih, ki po naravi obsegajo čezmejno dejavnost ali 
medsebojno odvisnost držav članic (npr. carina, promet, gospodarsko pravo, 
nesolventnost, prosti pretok oseb). 

Številni sodniki (14 %) so poudarili dejstvo, da so stranke bolje poznale 
zakonodajo in se nanjo sklicevale na tistih področjih, na katerih Skupnost 
zakonodajo intenzivneje ureja. V zvezi s tem sta bili navedeni področji 
okoljske zakonodaje in telekomunikacij. Podoben poudarek je bil v zvezi z 
obstojem obsežne sodne prakse SES na danem področju, ki se lahko brez 
težav navaja, na primer v zvezi z zakonodajo o konkurenci ali civilnim in 
gospodarskim pravom.

Veliko anketirancev (12 %) je menilo, da so bili glavni vzroki za sklicevanje na 
zakonodajo Skupnosti nenavaden mednarodni pogled nekaterih strank in 
zadevni finančni interesi. Opozorilo se je na prosti pretok blaga, pravice 
intelektualne lastnine, konkurenco in pravo družb.

Zlasti v zvezi s civilnim procesnim pravom je 9 % anketirancev menilo, da je 
bil ukrep sprejet na ravni Skupnosti za pospeševanje dostopa do sodišč in 
poenostavitev dela sodnikov ter da so se stranke raje neposredno oprle na 
instrumente Skupnosti. Slovenska sodnika sta izjavila, da taki instrumenti 
izboljšujejo pravno varnost in preglednost. Ostali sodniki so isto potrdili zlasti v 
zvezi s preverjanjem izvršljivosti in nesolventnostjo.

Nazadnje je več sodnikov razložilo, zakaj stranke niso navajale zakonodaje 
Skupnosti oziroma zakaj so bile precej zadržane do sklicevanja. Javni organi 
so to naredili le, če so bili strokovno usposobljeni na nekem področju. Enako 
velja za druge stranke, na primer s področja zakonodaje o konkurenci, na 
katerem so bili obravnavani pomembni gospodarski interesi. Odvetniki naj bi 
bili po mnenju nekega sodnika bolj odločni glede nacionalne sodne prakse, ki 
je bolj poznana in pravno varna. Neki drugi sodnik z višjega sodišča na 
mejnem območju v Nemčiji je dodal, da je raven znanja o zakonodaji 
Skupnosti med strankami zelo različna. To je bil glavni dejavnik za določanje 
pogostosti, po katerem se je navajala zakonodaja Skupnosti.
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6. Državni sodnik kot prvi sodnik zakonodaje Skupnosti

Na to vprašanje je odgovorilo 853 sodnikov. Ker so bili odgovori po vsebini 
zelo različni, se bodo najprej analizirali na podlagi nekaterih kazalnikov in nato 
v obliki tematskega pregleda.

(a) Splošen opis odnosa sodnikov

Cilj prvega kazalnika je prikazati odnos sodnikov do dela, ki ga prispevajo k 
pravnemu redu Skupnosti. Najpogostejši odgovor je izražal resno 
prizadevanje in močen občutek za odgovornost glede tega, da je zdaj 
zakonodaja Skupnosti sestavni del nacionalnega pravnega reda ter jo je treba 
uporabljati, če je primerno (48 %). Veliko sodnikov (17 %) je bilo glede te 
vloge ravnodušnih. Številni anketiranci (13 %) so bili zaradi zakonodaje 
Skupnosti zaskrbljeni, medtem ko jih je bilo nekaj (2 %) dejansko 
prestrašenih. Po drugi strani je 8 % anketirancev radovednih in bi želelo 
izvedeti več o tem, prav tako je enak delež anketirancev navdušenih nad 
vlogo, ki jo imajo. Nekaj sodnikov (4 %), vključno z danskim sodnikom, ki ima 
doktorat iz evropskega prava, je bilo v zvezi s tem zelo samozavestnih. 
Bolgarski sodnik z okrožnega sodišča je bil dejansko „ponosen“, da lahko 
uporablja zakonodajo Skupnosti, čeprav je to dodaten izziv.

Drugi kazalnik poskuša opredeliti ugotovljeno težavo pri vlogi državnih 
sodnikov. Veliki večini državnih sodnikov je bila ta naloga videti težka (52 %) 
ali zelo težka (23 %). Po drugi strani je nekaj anketirancev svojo nalogo 
opredelilo kot sorazmerno enostavno (7 %) ali dejansko lahko (18 %).

Tretji in zadnji kazalnik poskuša potrditi pomembnost te vloge za anketirance. 
Tudi v tem primeru so bili odgovori posebno jasni, pri čemer je velika večina 
sodnikov menila, da je njihova vloga prvega sodnika zakonodaje Skupnosti 
popolnoma nepomembna pri njihovem vsakdanjem delu (27 %), skoraj 
nepomembna (26 %) ali manj pomembna (25 %). Zakonodaja Skupnosti ne 
skrbi dodatne 4 % anketirancev, vendar se upa, da se bo stanje sčasoma 
spremenilo ob upoštevanju nedavnega pristopa držav članic. Nazadnje, 
manjša skupina (14 %) je to vlogo opredelila kot pomembno, medtem ko so jo 
nekateri (4 %) opredelili kot ključno pri svojih dnevnih dejavnostih.

Če bi morali tako na podlagi odgovorov na to vprašanje predstaviti profil 
tipičnega sodnika na sodišču prve stopnje, bi ga lahko povzeli z naslednjimi 
besedami: 

„Najprej se vidim kot državni sodnik. Zakonodajo 
Skupnosti jemljem resno, čeprav je obravnavanje tako 
zahtevne zakonodaje velika odgovornost. Pri vsakdanjem 
delu se z njo tudi redko srečam, ker jo stranke le redko 
navajajo.“
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(b) Pregled posameznih odgovorov

(i) Zakonodaja skupnosti kot sestavni del nacionalne 
zakonodaje in državni sodnik kot pasivni razsodnik

Zelo veliko sodnikov je odgovorilo, da se ne štejejo za prve sodnike 
zakonodaje Skupnosti niti na ta način ne razmišljajo o svojem vsakdanjem 
delu, ker nacionalna zakonodaja že vključuje zakonodajo Skupnosti. Veliko 
anketirancev, zlasti iz Poljske, je navedlo, da je nacionalna zakonodaja, ki 
pravilno izvaja zakonodajo Skupnosti, popolnoma odpravila potrebo po 
uporabi načela neposrednega učinka direktiv. Zato je večina sodnikov izjavila, 
da bi zakonodajo Skupnosti neposredno in neodvisno od vsakega 
izvedbenega ukrepa uporabljala le, če bi se stranke izrecno sklicevale nanjo. 
Neki nemški upravni sodnik se je štel za „odpiralca vrat“ na Sodišče Evropskih 
skupnosti za tiste stranke, ki so si to želele. Poljski sodnik je v zvezi s tem ta 
odnos opisal kot „precej pasiven“. Pogosta skupna ugotovitev je bila, da se 
niso niti stranke niti odvetniki nikoli v pomembnem obsegu oprli na 
zakonodajo Skupnosti. Posledično je poljski sodnik ugotovil, da pristop k 
Evropski uniji ni prinesel nobene oprijemljive spremembe pri njegovem 
vsakodnevnem delu.

(ii) Dojemanje, da zakonodaja Skupnosti zadeva le čezmejne 
primere

Francoski sodnik na pritožbenem sodišču je pripomnil, da se veliko sodnikov 
še vedno ne zaveda uporabnosti zakonodaje Skupnosti zunaj čezmejnih 
primerov.

(iii) Obseg in zapletenost pravnih predpisov Skupnosti

Francoski sodnik je pripomnil, da je zakonodajo Skupnosti dojemal „s 
strahom“, ker je bila to nepoznana zakonodaja, do katere je bilo težko 
dostopati, ter da so imeli odvetniki pri dostopanju do nje še večje težave kot 
sodniki. To pojmovanje je ponovil sodnik na nemškem sodišču druge stopnje, 
ki je opredelil terminologijo, uporabljeno v zakonodaji Skupnosti, kot „tujo“ ali 
„nenavadno“. Dodatna ponavljajoča se skrb je bil sam obseg sekundarne 
zakonodaje Skupnosti in vtis, da je je vedno več in da postaja vedno bolj 
zapletena. Več sodnikov, vključno z nekaterimi, ki so pokazali navdušenje in 
zanimanje za zakonodajo Skupnosti, je menilo, da je bil na posebnih področjih 
izziv zlasti sprotno dopolnjevanje znanja.

(iv) Dodatno breme

Anketiranci so bili zares zaskrbljeni zaradi dejstva, da je bila ob njihovi delovni 
obremenitvi vsaka temeljita preučitev vprašanja zakonodaje Skupnosti zelo 
težka, če ne celo nemogoča. To točko je podprlo dojemanje, da je treba za
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zadovoljivo razumevanje zakonodaje Skupnosti porabiti bistveno več časa kot 
za podobno preučitev domače zakonodaje.

(v) Nasprotovanje zakonodaji Skupnosti kot taki

Več sodnikov je nasprotovalo vplivu zakonodaje Skupnosti na nacionalno 
zakonodajo. Nemški sodnik s finančnega sodišča je menil, da se je z vplivom 
zakonodaje Skupnosti povečalo tveganje za „slabe“ sodbe in ogrozila pravna 
varnost. Nazadnje se je neki sodnik na delovnem sodišču počutil precej 
„izzvanega“ zaradi tega, ker je sodeloval v pravnem redu Skupnosti.

(vi) Področje, ki je žal rezervirano za strokovnjake

Nemški sodnik je kritiziral dejstvo, da imajo sodniki na sodišču prve stopnje 
redko tehnična sredstva za spopadanje z zakonodajo Skupnosti, medtem ko 
pobudo najpogosteje dajo visoko usposobljeni odvetniki.

(vii) Generacijski izzivi

Za več sodnikov, ki se zaradi starosti med svojim študijem niso nikoli učili o 
zakonodaji EU, vključno s francoskim sodnikom na pritožbenem sodišču in 
nemškim sodnikom sredi šestdesetih let, je pravni red Skupnosti še poseben 
izziv.

(viii) Vloga, ki jo je treba razviti v prihodnosti

Številni sodniki iz „novih“ držav članic veliko pričakujejo od prihodnosti. 
Slovenski sodnik je na primer izjavil, da se bo ta posebni vidik sodnikovega 
dela seveda razvijal sčasoma.

(ix) Negotovost

Več sodnikov je bilo pri uporabi zakonodaje Skupnosti negotovih. Pravna 
tradicija ni tako poznana in metode razlage so drugačne od običajno 
uporabljenih. Upravna sodnica je menila, da je za zakonodajo Skupnosti 
značilna razsežnost, ki je sama pri svojem vsakodnevnem delu ne more 
obvladati.

(x) Očitna resničnost

Po drugi strani je bila nezanemarljiva manjšina sodnikov bolj zadovoljna z 
neposrednim stikom z zakonodajo Skupnosti in jo je obravnavala kot „očitno 
resničnost“. Italijanski sodnik se je zelo dobro zavedal pomena prvega 
sodnika zakonodaje Skupnosti in le upal, da so kolegi v drugih državah 
članicah zaznali isto. Drugi anketiranec je menil, da stranke in odvetniki tega 
niso nujno izvajali, čeprav je resničnost za sodnike postajala vse očitnejša. 
Avstrijski sodnik, ki je priznal svoje prvotno nasprotovanje zakonodaji 
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Skupnosti, je pripomnil, da je s pogostejšo uporabo zakonodaja postala bolj 
„samoumevna“. Nemški upravni sodnik je nadalje menil, da je bila vloga 
„navdušujoča, ampak težka“, ker je zakonodaja Skupnosti še vedno 
sorazmerno nova ter o njej ni ustreznega usposabljanja in knjižnega gradiva.

Nemški upravni sodišči sta opozorili na dobro lastnost, da se lahko večina 
vprašanj v zvezi z zakonodajo Skupnosti takoj pojasni na prvi stopnji in brez 
številnih pritožb. Obravnava teh točk na višjih nacionalnih sodiščih je 
učinkovala nasprotno, ker je to zadeve po nepotrebnem zavlačevalo. 
Francoski sodnik za gospodarske zadeve je navedel, da so bili sodniki na 
sodišču prve stopnje pogosto na „bojni črti“ zakonodaje Skupnosti in v 
nasprotju z višjimi nacionalnimi sodišči. Nemškega sodnika je stalno 
„spremljala“ zakonodaja Skupnosti. Če ni zavzemala osrednjega položaja (im 
Vordergrund), je bila vedno v njegovih mislih (im Hinterkopf).

(xi) Proaktiven odnos sodnikov

Francoski sodnik je izjavil, da je treba razviti nekatere odzive, ker mora veliko 
določb zakonodaje Skupnosti navesti sodnik na lastno pobudo in ne ena od 
strank.

(xii) Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah

Več anketirancev je zlasti omenjalo uporabo instrumentov na področju 
pravosodnega sodelovanja v civilnih zadevah (člen 61(c) Pogodbe ES), zlasti 
uredbo Bruselj I, direktivo o pravni pomoči in uredbo o vročanju pisanj25. 
Sodnik za družinsko pravo se je zlasti zanimal za uporabo uredbe 
Bruselj II „bis“, ker je evropskim državljanom prinesla jasno „dodano 
vrednost“.

(xiii) Potrošniške zadeve

Eden od sodnikov je menil, da je zakonodaja Skupnosti zlasti ključna na 
področju varstva potrošnikov, vendar večini nacionalnih kolegov tega ni 
uspelo doumeti.

(xiv) Težave pri uporabi doktrine acte clair

Po mnenju dveh sodnikov z različnih vrhovnih sodišč je bilo včasih težko 
določiti, ali se je doktrina acte clair v dani zadevi uporabila. Najočitnejši razlog 
za to je bilo to, da je bilo težko potrditi, ali je katero koli nacionalno sodišče v 
drugi državi članici obravnavalo podobno vprašanje in kakšna je bila njegova 
odločitev.

                                               
25 Uredba Sveta (ES) št. 1348/2000 z dne 29. maja 2000 o vročanju sodnih in zunajsodnih 
pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah, UL L 160, 30.6.2000, str. 37.
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7. Ukrepi za zagotovitev boljšega razumevanja in uporabe zakonodaje 
Skupnosti pri državnih sodnikih

(a) Povzetek predlogov

Pripombe k temu odprtemu vprašanju ali predloge zanj je navedlo 790 
anketirancev. Temeljito in stalno usposabljanje na področju evropskega prava 
med študijem in kariero sodnika je bil najbolj razširjen predlog (51,1 %), v 
zvezi s tem je bilo navedenih veliko praktičnih pripomb (glej spodaj – oddelek 
b). Naslednji predlog zahteva boljše obveščanje (21,5 %) in predloge o tem, 
kako zagotoviti dostop do teh informacij. Razširjene so bile tudi zahteve po 
sprejemanju boljše zakonodaje na ravni Skupnosti (9,4 %). Nazadnje so bile 
bolj ali manj enako priljubljene štiri kategorije: vprašanje jezikovnega 
usposabljanja (4,4 %); način, na katerega se mora zakonodaja Skupnosti 
obravnavati na nacionalni ravni (4,3 %); pozivi Evropi, da dela manj, ampak 
delo opravlja bolje (4,1 %), ter vprašanja v zvezi s SES in njegovimi sodnimi 
odločbami (3,7 %). Graf, ki prikazuje te rezultate, je na koncu poglavja 7. 

(b) Izboljšave pri vseh vidikih usposabljanja sodnikov glede zakonodaje 
Skupnosti
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judges from different Member States različnih držav članic
Creating a common legal culture Oblikovanje skupne pravne kulture
E-learning E-učenje
Specific comments regarding EJTN Posebne pripombe glede evropske 

mreže za usposabljanje sodstva 
(EJTN)

Specific comments regarding ERA Posebne pripombe v zvezi z 
akademijo za evropsko pravo (ERA)

Creating a European school for the 
judiciary

Ustanovitev evropske šole za 
sodstvo

Harmonising the way judgments are 
drafted

Usklajevanje načina priprave 
osnutkov sodb

(i) Boljše usposabljanje na področju zakonodaje

Velika večina anketirancev v tej kategoriji (75 %) je izrazila podporo 
obsežnejšemu usposabljanju na področju zakonodaje Skupnosti na vseh 
ravneh. Najprej je nekaj sodnikov menilo, da mora zakonodaja Skupnosti 
postati osrednji ali obvezni predmet pri študiju za pridobitev univerzitetnega 
pravnega naziva, kot to že velja v nekaterih državah članicah. Francoski 
sodnik je menil, da zakonodaja Skupnosti včasih ni bila zadostno vključena v 
nacionalne načrte na področjih, na katerih se je pristojnost Skupnosti obširno 
izvajala. Anketiranci so še bolj vztrajali pri pomenu usposabljanja na področju 
zakonodaje Skupnosti, zlasti pri postopku predhodnega odločanja, v primeru 
nacionalnih šol za prihodnje mirovne sodnike in sodnike.

Predlogi o poklicnem usposabljanju za sodnike so bili večkrat ponovljeni. 
Predvsem mora biti usposabljanje za sodnike brezplačno. Eden od sodnikov 
je menil, da je usposabljanje v javnem interesu in del storitve, ponujene 
javnosti. Nemški sodnik na delovnem sodišču je ugotovil, da je bilo veliko 
povpraševanje po takem usposabljanju, vendar so bila mesta omejena, 
medtem ko se je od udeležencev pogosto zahteval finančni prispevek. Drugič, 
usposabljanje mora biti redno ali celo stalno, pri čemer so nekateri sodniki 
menili, da bi bilo učinkovito le, če bi bilo obvezno. Tretjič, splošno 
usposabljanje na področju zakonodaje Skupnosti naj bi najprej potekalo na 
nacionalni ravni in čim bližje delovnemu mestu anketiranca. Stalno se je tudi 
povpraševalo po specializiranih programih, vendar je bilo mogoče opaziti tudi 
prav nasprotno; sodniki so včasih izrazili prošnjo, da se taki programi 
organizirajo na evropski ravni, na primer v obliki konference z udeleženci iz 
drugih držav članic. Četrtič, splošno usposabljanje mora doseči največje 
mogoče število državnih sodnikov z vseh stopenj sodišča.

Nazadnje so številni sodniki usposabljanje navajali kot pomemben dejavnik 
zaradi motivacijskih razlogov. Zakonodaja Skupnosti je zastrašujoča, zato 
lahko programi pomagajo odpraviti nekatere dvome v zvezi s tem. 

(ii) Poseben poudarek na praktičnih vidikih usposabljanja
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Veliko predvsem poljskih, madžarskih, slovenskih, bolgarskih, romunskih in 
nemških sodnikov je zahtevalo, da bi bilo nacionalno usposabljanje bolj 
praktično in manj teoretično. To bi moralo vključevati študije primerov ali
delavnice s strokovnjaki. Veliko jih je bilo navdušenih nad obiskom institucij 
EU, zlasti SES.

(iii) Izmenjave in stiki med sodniki iz različnih držav članic

Številni anketiranci iz zelo uravnotežene množice držav članic so ugotovili 
pomembnost programov izmenjave za sodnike v EU. Najpomembnejši vidik 
sta bila možnost razprave o zadevah skupnega pomena s sodniki iz drugih 
držav članic in način, kako obravnavajo podobne težave v različnih pravnih 
okvirih. Po mnenju nemškega sodnika so bile izmenjave ključne za sodnike, 
„ki razmišljajo zunaj svojega nacionalnega prostora“ in tako širijo svoja 
obzorja. Poleg tega se je več nizozemskih, belgijskih, slovenskih in nemških 
sodnikov osebno zanimalo za usposabljanja na Sodišču Evropskih skupnosti.

Nekoliko razočaranja je bilo prisotnega v zvezi z ugotovljenim pomanjkanjem 
mest za udeležence v programih izmenjave. Eden od sodnikov je na primer 
menil, da lahko sodelujejo le sodniki z ministrstva za pravosodje, medtem ko 
je drugi sodnik programe izmenjave obravnaval, kot da so namenjeni 
privilegirani eliti, vendar ni navedel nobenega posebnega razloga. 

To poglavje vključuje tudi odgovore, ki pozivajo k številnejšim stikom med 
državnimi sodniki v obliki specializiranih mrež, vendar opozarjajo na 
pomanjkanje dejanske izmenjave. Nemški sodnik je poudaril pomen osebnih 
namesto anonimnih stikov s sodniki iz drugih držav članic. Sodnik z 
vrhovnega sodišča je pripomnil, da so izmenjave stališč med sodniki po vsej 
EU bistvene predvsem za uporabo doktrine acte clair, ki od državnega 
sodnika zahteva, da preveri, katere druge rezultate so dosegla nacionalna 
sodišča in ali je raznolikost doseženih razlagalnih rezultatov ogrozila enotno 
uporabo zakonodaje Skupnosti. 

Italijanski sodnik s sodišča prve stopnje je priporočil spletne forume, ki jih 
subvencionira EU, za razpravo o vprašanjih splošnega interesa, in poudaril, 
da je znanje tujih jezikov posameznih sodnikov odločilen dejavnik in včasih 
ovira za medsebojno povezovanje na nadnacionalni ravni. Nazadnje je 
švedski sodnik vztrajal pri programih izmenjave kot načinu za zmanjšanje 
„strahu“ pred tujo zakonodajo, ki ga včasih doživijo kolegi. Take izmenjave 
kljub temu zahtevajo osebno prizadevanje in celo navdih.

Več nemških sodnikov je navedlo posebne povratne informacije o EJTN. 
Eden od sodnikov se je udeležil izmenjave in bil zlasti navdušen nad 
odkrivanjem pristopov drugega pravnega sistema ter bil na voljo za nadaljnje 
pobude. Druga anketiranca sta bila zadovoljna s ponudbo EJTN, vendar sta 
menila, da so dostopne možnosti nezadostne in nepoznane državnim 
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sodnikom.

(iv) Oblikovanje skupne pravosodne kulture

Veliko sodnikov si želi spodbujanja skupne pravne kulture v Evropi, katere 
sestavni del je zakonodaja Skupnosti. Na primer, francoski sodnik na sodišču 
prve stopnje za gospodarske zadeve je pripomnil, da se zakonodaja 
Skupnosti ne sme obravnavati kot področje, namenjeno eliti strokovnjakov, 
ampak kot del vsakdanjega življenja odvetnikov in sodnikov. Podobno je 
nemški upravni sodnik izjavil, da mora zakonodaja Skupnosti postati 
vsakdanja v zavesti sodnikov in javnosti. Anketiranci z nemškega finančnega 
sodišča je poudaril, da ima sodnik dejansko veliko odgovornost glede 
zakonodaje Skupnosti. V primerih, v katerih so bile prizadete pravice 
državljanov, se lahko opre na različne instrumente Skupnosti; vendar se v 
primeru kršitve direktive o habitatih26 okolje ne more „zavzemati zase“, zato 
mora biti sodnik zlasti pozoren.

Drugi sodnik je ugotovil, da je treba nacionalne poglede na vlogo sodstva 
delno zbližati, saj so regionalne razlike zdaj zelo velike. Razpravljalo se je o 
tem, da je bilo tako prepletanje pri odvetnikih prisotno že dolgo časa. 
Francoski sodnik je dokazoval, da je lahko večja osmoza med državnimi 
sodišči in sodišči Skupnosti odločilna za oblikovanje skupne pravosodne 
kulture v Evropi.

(v) E-učenje

Vprašanje e-učenja se je občasno pojavljalo v prejetih odgovorih. Slovenski 
sodnik je poudaril, da nekateri starejši sodniki ne poznajo novih tehnologij in 
raje uporabljajo tiskani medij. Kljub temu več sodnikov internet obravnava kot 
potencialno uporabno orodje za samoučenje. Prav tako je bilo poudarjeno, da 
mora to dopolniti medosebni stik med sodniki, in ga ne nadomestiti. 

(vi) Posebne pripombe v zvezi z akademijo za evropsko pravo 
(ERA)

Več sodnikov je zlasti komentiralo seminarje, ki jih ponuja ERA. Mnenje 
sodnikov je bilo, da so takšni tečaji dobri ali bistveni, vendar je treba 
obravnavati vprašanje financiranja udeležbe na teh tečajih, kar velja tudi za 
usposabljanje na splošno. 

(vii) Evropska šola za sodstvo

Trije sodniki so razpravljali o zamisli o evropski agenciji ali organu, katerega 

                                               
26 Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto 
živečih živalskih in rastlinskih vrst, UL L 206, 22.7.1992, str. 7.
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naloga bi bila izvajanje tečajev za usposabljanje na področju zakonodaje 
Skupnosti na evropski ravni, ki ne bi nadomestil primarne vloge nacionalnih 
organov. Portugalski anketiranec je pozval, naj bodo takšni evropski tečaji 
obvezni, poleg tega je nacionalne organe za usposabljanje pozval, naj kot 
primer obravnavajo ponujene evropske tečaje. Sodnik vrhovnega upravnega 
sodišča meni, da je oblikovanje takšnega organa bistveno, da postane 
zakonodaja Skupnosti „živa zakonodaja“, ki se uporablja na nacionalni ravni. 
Anketiranec je pripomnil, da nacionalni strokovnjaki na področju zakonodaje 
Skupnosti na upravnih enotah in sodiščih pogosto žal niso tisti, katerih naloga 
je izvajanje zakonodaje Skupnosti na terenu. 

(viii) Usklajevanje načina priprave osnutkov sodb

Francoski sodnik je priporočil, da se preučijo tehnike, ki se uporabljajo za 
pripravo osnutkov sodb v vsaki državi članici, ter se delno uskladijo.

(c) Boljši dostop do informacij
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and Eur-lex Curia in Eur-lex
More awareness and better visibility of 
Community law

Večja seznanjenost z zakonodajo 
Skupnosti in njena večja preglednost

Interoperability of national & 
Community legal databases

Povezljivost nacionalnih zbirk podatkov 
in pravnih zbirk podatkov Skupnosti

(i) Več informacij na splošno

Številni sodniki so zahtevali več informacij o zakonodaji Skupnosti. Na 
splošno prevladuje strah, da ne bodo prejemali ustrezno posodobljenih 
informacij z določenega področja glede na to, da se zakonodaja Skupnosti 
zelo hitro razvija. Prav tako je nekaj anketirancev poudarilo nevarnost, da 
bodo sodniki prezasičeni z informacijami, zato so menili, da je treba 
vzpostaviti ravnovesje med stalnim pomanjkanjem informacij na eni strani in 
poplavo dokumentov na drugi. Na primer, avstrijski sodnik je menil, da so 
informacije o zakonodaji Skupnosti, objavljene v internetu, predstavljene na 
neurejen način, zaradi česar ni jasno, ali je določen dokument najnovejša 
razpoložljiva ali že zastarela različica.

Informacije se zahtevajo v maternem jeziku sodnika. Posebne informacije o 
postopku predhodnega odločanja so bile pogosto omenjene, prav tako tudi 
informacije o najnovejšem razvoju v zakonodaji Skupnosti ter o razdelitvi 
pristojnosti med državami članicami in Skupnostjo.

(ii) Strokovna ali specializirana literatura

Številni sodniki, zlasti iz „novih“ držav članic (po padajočem vrstnem redu 
pogostosti: Poljska, Slovenija, Litva, Madžarska), so se dotaknili različnih 
vidikov v zvezi z akademskim svetom in raziskavami. Vrhovni sodnik je 
ugotovil težave pri dostopanju do akademskih del, objavljenih v drugih 
državah članicah. Nemški finančni sodnik se s tem strinja ter je izrazil svoje 
mnenje o pomanjkanju čezmejne povezave raziskav na področju zakonodaje 
Skupnosti. Razen tega so bile knjige o zakonodaji Skupnosti drage in niso bile 
na voljo širši javnosti. Poljska sodnica je dodala, da njeno sodišče zdaj ne 
more kupiti teh knjig, ker so predrage.

Anketiranci odločno menijo, da bi morale biti vse temeljne akademske razlage 
ali knjige dostopne v jeziku sodnika ne glede na to, koliko govorcev ima ta 
jezik. Eden od sodnikov je zahteval, da Skupnost financira prevode izbranih 
priznanih publikacij.

Končno, sodnik, ki dela kot svetovalec na kasacijskem sodišču, in sodnik na 
prvostopenjskem sodišču sta spodbudila nadaljnji razvoj akademske literature 
na področju zakonodaje Skupnosti. Ta je bila na primer nezadostno 
zastopana v nacionalnih pravnih dnevnikih in pogosto objavljena prepozno.

(iii) Redna tematska glasila
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Številni anketiranci so pozvali k rednim glasilom o vprašanjih zakonodaje 
Skupnosti in sodbah v drugih državah članicah, ki so pomembne za njihovo 
področje. Glavni poudarek je bil namenjen e-poštnim sredstvom, vendar je 
več sodnikov dalo prednost dokumentom v papirni obliki. Glasilo je treba 
pošiljati redno (npr. tri- do štirikrat na leto) v lahki in zgoščeni obliki, predvsem 
pa mora biti dovolj ciljno usmerjeno in s tem povsem relevantno za državne 
sodnike. Nemški sodnik z drugostopenjskega sodišča meni, da bi takšno 
specializirano glasilo spodbudilo sodnike, da spremljajo posodobljene 
informacije s svojega določenega področja in se ne ukvarjajo z veliko količino 
gradiva, ki ni tako pomembno.

(iv) Zbirke podatkov o sodbah

Več sodnikov je imelo pripombe zaradi pomanjkanja informacij o sodni praksi 
v drugih državah članicah, dovolj je le informacij o sodni praksi v njihovi državi 
članici. Omenili so zamisel o zbirki podatkov o sodbah, ki primerja sodbe ali 
povzetke sodb nacionalnih sodišč, ki zadevajo zakonodajo Skupnosti. Vrhovni 
sodnik je izjavil, da zdaj takšna obsežna zbirka podatkov ne obstaja ter da bi 
morale biti informacije o tujih sodbah v vsakem primeru brezplačne in 
dostopne v izvirnem jeziku in angleščini. Drugi predlogi so vključevali mrežo 
nacionalnih zbirk podatkov in zmogljivost, ki državnim sodnikom iz vseh držav 
članic omogoča, da svoje sodbe shranijo v evropsko zbirko podatkov. Eden 
od sodnikov je poudaril prizadevanje Mednarodnega združenja sodnikov s 
področja prava beguncev, katerega zbirka podatkov ima težave zaradi 
pomanjkanja finančnih sredstev27. Končno, nemški sodnik meni, da zbirka 
podatkov Jurifast, ki je na voljo na spletni strani Združenja državnih svetov in 
vrhovnega upravnega sodstva Evropske unije28, vsebuje dovolj podatkov o 
sodbah v drugih državah članicah. Ta zbirka prav tako zagotavlja dober 
pregled tekočih postopkov predhodnega odločanja in uporabe postopka 
predhodnega odločanja na nacionalnih sodiščih.

(v) Vključevanje zakonodaje Skupnosti v nacionalne zakonike in 
učbenike

Številni francoski in nemški anketiranci s prvostopenjskih sodišč so pozvali k 
vključitvi zakonodaje Skupnosti in zadevne sodne prakse v nacionalne 
kodekse ter priročnike za pravnike in v pripombe glede na to, da je bila do 
zdaj vanje premalo vključena. Nemški sodnik vrhovnega regionalnega sodišča 
meni, da se zakonodaja Skupnosti, če bi bila v takšnih referenčnih knjigah 
vidneje povezana z nacionalno zakonodajo, ne bi obravnavala kot pravni red, 
ki se povsem razlikuje od nacionalnih predpisov.

(vi) Izboljšanje funkcije iskanja po zbirkah Curia in Eur-lex

                                               
27 Podatki so na voljo na strani: http://www.iarlj.nl/Database/searchform_English.htm.
28 Podatki so na voljo na strani: http://www.juradmin.eu/en/jurisprudence/jurifast/jurifast_en.php.
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Nekaj anketirancev je pozvalo k bolj uporabniku prijaznim iskalnim funkcijam 
za dostop do zakonodaje in sodb SES. V zvezi s tem so navedli različne 
predloge, vključno z iskanjem po ključnih besedah po sodbah, zaradi česar je 
iskanje bolj povezano s težavo, in tudi posodobitvijo podobe iskalnikov. 

Končno, eden od anketirancev je predlagal, naj bodo sodbe bolj interaktivne, 
tako da se bralcem omogoči, da kliknejo na sklic za zadevo pri kateri koli 
sodbi in se samodejno povežejo s to sodbo, namesto da bi morali izvesti novo 
iskanje. Drug predlog je bil objava starejših mnenj generalnega pravobranilca, 
ki niso bila vedno na voljo v spletu.

(vii) Večja seznanjenost z zakonodajo Skupnosti in njena večja 
preglednost

Zagotavljanje, da je zakonodaja Skupnosti vidnejša v nacionalnih medijih, in 
razlaga, kako ta zakonodaja vpliva na vsakodnevno življenje državljanov EU, 
sta pomembna za več anketirancev iz Švedske, Cipra in Španije.

(viii) Povezljivost nacionalnih zbirk podatkov in pravnih zbirk 
podatkov Skupnosti

Namesto oblikovanja evropske zbirke podatkov, kot je predlagano v 
omenjenem oddelku 7(c)(iv), dva sodnika predlagata boljše vključevanje 
zakonodaje Skupnosti v iskalnike po znanih in pogosto uporabljenih 
nacionalnih pravnih zbirkah podatkov, kot je nemški pravni informacijski 
sistem Juris.

 (d) Izboljšave v načinu priprave zakonodaje Skupnosti

(i) Sprejemanje boljše zakonodaje

Velik delež anketirancev (71 %) je predlagal spremembe na ravni Skupnosti, 
povezane z načinom priprave zakonodaje. 

V enem od sklopov odgovorov so vztrajali, da morata biti jezik in struktura 
zakonodaje jasnejša in bolj sistematična. Želja po večji poenostavitvi, manj 
dvoumnosti in večji natančnosti v zakonodaji, ki jo je izrazil bolgarski sodnik 
prvostopenjskega sodišča, je bila značilna za številne tovrstne odgovore. 
Nemški sodnik prvostopenjskega sodišča je predlagal izognitev čezmernemu 
navzkrižnemu sklicevanju na starejšo zakonodajo. Francoski sodnik 
prvostopenjskega sodišča je komentiral, da je kompleksnost aktov in 
formulacij Skupnosti včasih dosegla „nadrealistične“ ravni, takšna primera sta 
uredba o sortah rastlin29 in uredba Bruselj II „bis“. Dva anketiranca sta menila, 

                                               
29 Uredba Sveta (ES) št. 2100/94 z dne 27. julija 1994 o žlahtniteljskih pravicah v Skupnosti,
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da je težko zagotoviti uporabo uredb in zlasti direktiv ratione temporis ter da je 
ta predstavljena na neuporaben način. Sodnik, ki je specializiran za finančne 
zadeve, je prav tako priporočal poenostavitev uradnih imen direktiv in uredb, 
za katere velja, da so slabo prilagojene za sklic v sodbah. Druga točka v zvezi 
z jezikom je bila, da ga je treba dosledneje uporabljati v različnih zakonodajnih 
instrumentih. Vendar je nemški sodnik menil, da sta dvoumnost in 
kompleksnost neizogibna rezultata nepripravljenosti držav članic, da uskladijo 
svoje pravne sisteme, čeprav v zelo skromnem obsegu.

Sodnik s področja patentnega prava s sodišča zadnje stopnje je poudaril 
dejstvo, da so bile nekatere določbe vstavljene v akte Skupnosti ob koncu. 
Kljub temu je zakonodajalec Skupnosti moral zagotoviti, da so bili takšni 
dodatki ob koncu združljivi s pravnim redom ter ustrezajo logičnemu 
regulativnemu sistemu.

Dolge preambule nekaterih aktov Skupnosti številni sodniki kritizirajo kot 
površne.

Dva sodnika sta zaradi pravne varnosti in jasnosti pozvala k večji uporabi 
uredb namesto direktiv. Več anketirancev je pozvalo k večji preglednosti 
Sveta in Parlamenta med zakonodajnim postopkom, kar bi prispevalo k 
teleološkim razlagam sprejetih aktov.

Končno, eden od sodnikov, ki je kot strokovnjak sodeloval v mreži o skupnem 
referenčnem okviru na področju evropskega pogodbenega prava, je zaznal 
potrebo po bolj sistematičnem posvetovanju Komisije s sodstvom, preden 
predlaga zakonodajne predloge.

(ii) Kodifikacija in uradna zbirka zakonodaje Skupnosti

Zamisel o kodificiranju zakonodaje Skupnosti, s čimer se prepreči potreba po 
sklicevanju na več virov, da se rešijo pravna vprašanja, so precej jasno 
poudarili francoski in nemški sodniki (22 %). Številni sodniki so to videli kot del 
večjega prizadevanja za poenostavitev zakonodaje Skupnosti in zagotovitev 
boljšega dostopa do informacij.

(iii) Boljši prevod pravnih aktov in sodb SES

Malo število poljskih sodnikov in finski sodnik (skupno 6 % odgovorov na to 
temo) želijo boljše prevode pravnih aktov in sodb Skupnosti.

(e) Izboljšanje znanja tujih jezikov pri sodnikih

Sodniki iz različnih držav članic, pri čemer so bile močno zastopane nove 
države članice, so navdušeno podprli učenje jezikov za sodnike. Več 

                                                                                                                                      
UL L 227, 1.9.1994, str. 1.
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anketirancev, ki so navedli druge predloge, je to omenilo tudi kot priložen 
predlog. Slovenski sodnik je menil, da je to absolutno nujno, medtem ko je 
poljski sodnik menil, da je nezadostno poznavanje tujih jezikov temeljna 
težava, ki preprečuje napredek na drugih področjih. 

Italijanski sodnik je menil, da je znanje jezika predpogoj za neposreden stik 
med sodniki v različnih državah članicah, kar je osnova za sodno sodelovanje 
v civilnih in kazenskih zadevah. Nemški sodnik je ta koncept nadgradil, tako 
da je predlagal zamisel o predlogi, ki kaže znanje tujih jezikov sodnikov na 
določenem področju, da se olajša čezmejno sodelovanje z uporabo 
instrumentov, kot je uredba o pridobivanju dokazov. 

Avstrijski sodnik je odprl vprašanje, ali morajo biti jezikovni tečaji obvezni za 
sodnike ali sodniške pripravnike. Vsi anketiranci so se strinjali, v skladu s 
prejšnjimi odgovori glede usposabljanja na področju zakonodaje, da morajo 
biti takšni tečaji za udeležence brezplačni.

Končno, sodnik iz Združenega kraljestva je posvaril pred jezikovno osamitvijo, 
vendar je prav tako opozoril na omejene proračune za sodstvo.30 Za njegovo 
jezikovno znanje je bilo pokazanega le malo zanimanja in tega vprašanja ni 
posredoval naprej, ampak je ostal pri domači zakonodaji. 

                                               
30 Glej izdajo poročila Evropski sodni sistemi Evropske komisije za učinkovitost pravosodja (CEPEJ), 
str. 17-44.
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(f) Izboljšave nacionalnih organov in sodstva 
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(i) Boljši prenos in izvajanje zakonodaje Skupnosti

Najbolj priljubljen odgovor, usmerjen v vlogo nacionalnih organov (42 %), je 
bila zahteva za boljši prenos in izvajanje zakonodaje Skupnosti na domači 
ravni. Prenos je moral biti takojšen in popoln. Dva sodnika sta opozorila na 
nevarnosti „pozlačevanja“, tj. dodajanja dodatnih zahtev v nacionalne ukrepe 
za prenos, ki niso vključene v izvirno direktivo. Več sodnikov, vključno s 
sodnikom francoskega pritožbenega sodišča, je menilo, da je bistveno, da se 
objavijo tabele, ki kažejo, kam v nacionalno zakonodajo je bil posamezen del 
določene direktive vključen. Končno, eden od predlogov je bila zahteva po 
objavi direktive skupaj z nacionalnim aktom ali instrumentom, ki prenaša 
direktivo, kar bi povečalo ozaveščenost o izvoru nacionalnega akta.
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(ii) Boljši pogoji za usposabljanje

Več sodnikov (31 %) je menilo, da je bilo oblikovanje priložnosti za 
usposabljanje neučinkovito, če so bili sodniki preobremenjeni, da bi našli čas 
za takšno usposabljanje. Več anketirancev je menilo, da imajo preveč dela in 
da so v nezavidljivem poklicnem položaju. Eden od sodnikov je komentiral, da 
se usposabljanje glede zakonodaje Skupnosti ni upoštevalo pri napredovanju 
in imenovanju, kar je sodnike očitno odvračalo od nadaljnjega učenja 
zakonodaje Skupnosti.

(iii) Organ znotraj ministrstva za pomoč sodnikom pri vprašanjih 
zakonodaje Skupnosti

Nekaj anketiranih sodnikov je menilo, da bi bil specializiran organ, ki bi bil del 
njihovega nacionalnega pravosodnega ministrstva, idealen za pomoč pri tem. 
Sodniki z vseh sodišč bi se lahko obrnili na ta organ za posebna raziskovalna 
vprašanja ali nujne poizvedbe.

(iv) Specializirani sodniki znotraj nacionalnih sodišč in sodniki za 
zveze

Več švedskih sodnikov s prvostopenjskih sodišč je menilo, da je za vsakega 
sodnika na določenem sodišču dobra praksa, da spremlja najnovejše 
dogajanje na določenem področju (vključno z zakonodajo Skupnosti) ter 
odgovarja na zadevna vprašanja kolegov. Dodatna zamisel je bila zamisel o 
sodnih koordinatorjih za evropsko zakonodajo, ki obstajajo na Nizozemskem.

Belgijski sodnik je bil navdušen nad zamislijo, da njegova država članica uvozi 
vlogo sodnika za zveze, da olajša sodelovanje med sodišči pri čezmejnih
sporih, na primer v družinskih zadevah, kot to že obstaja v nekaterih državah 
članicah. 

(v) E-pravosodje

Anketiranec s poljskega prvostopenjskega sodišča je spodbudil razvoj e-
pravosodja in zlasti boljšo uporabo informacijske tehnologije v sodnem 
sistemu.

(vi) Vloga nacionalnih vrhovnih sodišč

Več sodnikov prvostopenjskih sodišč je menilo, da si morajo nacionalna 
vrhovna sodišča nadalje prizadevati za uskladitev svoje sodne prakse s sodno 
prakso Sodišča, ki je v nekaterih primerih bolje zaščitila potrošnika. 

(e) EU mora „delati manj, toda bolje“

(i) Manj zakonodaje, več sklicevanja na subsidiarnost
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Več sodnikov je pozvalo EU, naj pripravi manj zakonodaje, poleg tega je 
zahtevalo, naj bo SES manj aktivno pri svoji razlagi pogodb in sekundarne 
zakonodaje. Preveč zakonodaje se obravnava tako, kot da je sama po sebi 
nepravična za državljane, zato se nekaterim sodnikom to zdi zastrašujoče. 
Ključna beseda pri tem je samoomejevanje, zlasti na zakonodajni ravni prek 
strožje uporabe načela subsidiarnosti. Področja, na katerih se je sodna 
dejavnost obravnavala kot čezmerna, vključujejo zdravstvo in neusklajen 
davek na dobiček.

(ii) Odprava neposrednega učinka

Le nekaj anketirancev je imelo težave z razumevanjem in uporabo načela 
neposrednega učinka. Na primer, eden od sodnikov je menil, da je izjemno 
težko stranki razložiti, da je izgubila zadevo, čeprav je natančno upoštevala 
domačo zakonodajo. Ti anketiranci so zato priporočali vrnitev k strogo 
dualističnemu sistemu, po katerem bi zakonodaja Skupnosti imela pravne 
učinke le prek nacionalnih izvršilnih zakonov. Postopki za ugotavljanje kršitev 
bi bili edino orodje, ki je na voljo Skupnosti za zagotovitev, da države članice 
ustrezno izvajajo svoje obveznosti iz pogodb, medtem ko posamezni 
državljani nimajo nobene vloge v tem mednarodnem postopku.

(h) Izboljšave na ravni SES 

(i) Oblika in slog sodb

Številni sodniki imajo težave z razumevanjem sodb SES. Glavna točka kritike 
nemških sodnikov je bilo pomanjkanje sistematične utemeljitve ter notranje in 
zunanje skladnosti odločitev, čeprav je eden od anketirancev menil, da so 
sodniki iz te države članice mogoče preveč zaskrbljeni zaradi tega. Večina se 
je pritožila, da se slog SES zelo razlikuje od sloga, sprejetega v domači 
zakonodaji, kar pomeni, da je preučevanje sodb Evropskega sodišča 
zahtevalo izjemne napore. Sodnik iz Združenega kraljestva je prav tako menil, 
da so sodbe SES včasih nerazumljive, ter je priporočil, da bi bilo sodbe na 
nacionalni ravni lažje uveljaviti, če se zanje uporabi natančnejši in jasnejši 
slog, kot se uporablja v mnenjih generalnega pravobranilca.

(ii) Tesnejši stik z državnimi sodniki

Več sodnikov – od prvostopenjskih sodišč do sodišč na zadnji stopnji – je 
menilo, da je lahko okrepljen dialog med nacionalnimi sodišči in sodišči 
Skupnosti bistven pri zagotavljanju boljše uporabe zakonodaje Skupnosti v 
nacionalnem sodstvu. To v osnovi ponavlja močno izraženo željo državnih 
sodnikov, da so bolj vključeni v vse stopnje postopka predhodnega odločanja 
(glej oddelek 4(g)(iv)) ter imajo več stika s sodniki SES in uradniki v okviru 
njihovega usposabljanja.
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Dodatne točke v zvezi s spletno stranjo SES so obravnavane v omenjenem 
oddelku 7(c)(vi).

(i) Usposabljanje odvetnikov

Glede na pomembno zanašanje veliko sodnikov, da se bodo stranke 
sklicevale na zakonodajo Skupnosti (glej oddelek 6(b)(i)), se zdi več 
anketirancem (6 %) naravno, da se večji poudarek nameni usposabljanju 
odvetnikov kot usposabljanju sodnikov. Če bi se odvetniki bolj zanašali na 
zakonodajo Skupnosti, kadar je to primerno za njihove ugotovitve, bi sodniki 
pogosteje analizirali takšna vprašanja. 

Vendar ostaja še veliko dela. Po mnenju belgijskega pritožnega sodnika 
večina odvetnikov še ni sprejela obstoja pravnega reda Skupnosti ter EU 
obravnava bolj kot birokratski kot zakonodajni organ. Sodnik iz vrhovnega 
upravnega sodstva je razočarano ugotovil, da je domača odvetniška zbornica 
prenehala izvajati tečaje iz zakonodaje Skupnosti, ker je bilo povpraševanje 
po takšnih tečajih nezadostno in je bilo zato predrago. 

(j) Spreminjanje temeljnih značilnosti Unije

Zelo majhen del sodnikov je predlagal temeljitejše spremembe ustavne 
strukture Evropske unije. Najpogostejši kandidat za spremembo je bil 
jezikovni sistem Unije, pri čemer je več sodnikov pozvalo, naj bo angleščina 
edini delovni jezik Unije ali celo edini verodostojen jezik za akte Skupnosti, da 
se olajša sporazumevanje med sodniki in odpravijo kakršne koli težave, 
povezane s prevajanjem in veljavno razlago. Končno, eden od sodnikov je 
predlagal združitev pogodb ES in EU v enotno pogodbo, kot predlaga 
Ustavna pogodba, podpisana leta 2004.31

                                               
31 Pogodba o Ustavi za Evropo, UL C 310/1, 16.10.2004.
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Suggestions for a better understanding and use of Community law

51%

22%

9%

4%4%4%4%1%1%

Improvents in all aspects of Community law training for judges Better access to information
Improvements in the way in which Community legislation is made Improvements in the linguistic competence of judges
Improvements by national authorities or national judiciary The EU must "do less better"
Improvements at ECJ level Training lawyers
Changing fundamental characteristics of the Union
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Suggestions for a better understanding 
and use of Community law

Predlogi za boljše razumevanje in 
uporabo zakonodaje Skupnosti

Improvements in all aspects of 
Community law training for judges

Izboljšave pri vseh vidikih usposabljanja 
sodnikov glede zakonodaje Skupnosti

Improvements in the way in which 
Community legislation is made

Izboljšave v načinu priprave zakonodaje 
Skupnosti

Improvements by national authorities or 
national judiciary

Izboljšave nacionalnih organov in 
sodstva 

Improvements at ECJ level Izboljšave na ravni SES 
Changing fundamental characteristics of 
the Union

Spreminjanje temeljnih značilnosti Unije

Better access to information Boljši dostop do informacij
Improvements in the linguistic 
competence of judges

Izboljšanje jezikovnih sposobnosti 
sodnikov 

The EU must ''do less better'' EU mora „delati manj, toda bolje“
Training lawyers Usposabljanje odvetnikov
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8. Kopija vprašalnika, poslana državnim sodnikom

ODBOR ZA PRAVNE ZADEVE

ODBOR ZA PRAVNE ZADEVE ODBOR ZA PRAVNE ZADEVE

VLOGA DRŽAVNIH SODNIKOV V SODNEM SISTEMU 
EVROPSKE UNIJE

VPRAŠALNIK

Obkrožite pravilen odgovor ter ga dopolnite, kadar je to potrebno.
Ta vprašalnik je anonimen.

I. Dostop do zakonodaje Skupnosti

A. Ali veste, kako dostopati do zakonodaje Skupnosti? DA – NE

Če ste odgovorili pritrdilno, kateri dostop do zakonodaje Skupnosti uporabljate?

 dostop prek interneta: EUR lex – CURIA – drugo: _______________________________

 informiranje/usposabljanje, ki ga organizirajo nacionalni organi

 informiranje/usposabljanje, ki ga organizirajo evropske mreže

 drugo:____________________________________________________________

B. Kako pogosto uporabljate sodno prakso SES? 

 redno/redko/nikoli

II. Informiranje in usposabljanje

A. Ali menite, da jezik predstavlja oviro za dostop do ustreznih informacij o zakonodaji Skupnosti? DA –

NE

 Ali menite, da je do določenih informacij zlasti težko dostopati v vašem jeziku? Navedite 

podrobnosti: _____________________________________________

 Ali ste se kdaj udeležili jezikovnega tečaja, ki je vključeval pravna vprašanja?          DA – NE.

Če ste odgovorili pritrdilno, navedite podrobnosti: 

________________________________________

B. Ali ste se kdaj udeležili evropskega programa za usposabljanje, kot je TAIEX/EJTN/ERA itd.? DA –

NE
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Če ste odgovorili pritrdilno, vas prosimo, da odgovorite na naslednja vprašanja:

 Naziv programa: ____________________________________________

 Ali je bila vaša udeležba financirana? DA – NE

o Če ste odgovorili pritrdilno, navedite, kolikšen je bil delež financiranja? 

____________ %

o Ali menite, da je bila vaša udeležba v finančnem smislu draga? DA – NE

o Ali menite, bi moral biti tečaj brezplačen? DA – NE

 Ali za udeležbo na takšnem usposabljanju veljajo določeni pogoji? DA – NE

o Če ste odgovorili pritrdilno, razložite: 

_______________________________________________

 Kolikokrat ste se udeležili takšnega usposabljanja? ____________x

C. Ali poznate kakršen koli nacionalni program usposabljanja v zvezi z zakonodajo Skupnosti? DA – NE

   Če ste odgovorili pritrdilno, navedite podrobnosti: 

______________________________________________________

   Ali ste kdaj sodelovali v takšnem nacionalnem programu? DA – NE

   Če ste odgovorili pritrdilno, odgovorite na naslednje:

 Naziv programa: ____________________________________________

 Ali je bila vaša udeležba financirana? DA – NE

o Če ste odgovorili pritrdilno, navedite, kolikšen je bil delež financiranja? _______ __ %

o Ali menite, da je bila vaša udeležba v finančnem smislu draga? DA – NE

o Ali menite, bi moral biti tečaj brezplačen? DA – NE

 Ali za udeležbo na takšnem usposabljanju veljajo določeni pogoji? DA – NE

o Če ste odgovorili pritrdilno, razložite: 

________________________________________________

 Kolikokrat ste se udeležili takšnega usposabljanja? ____________x

D. Ali obstajajo nacionalne mreže na pravosodni ali ministrski ravni za seznanjanje sodnikov o:

 odprtih predlogih za sprejetje predhodne odločbe nacionalnih sodišč? DA – NE

 zadevni sodni praksi sodišč v drugih državah članicah? DA – NE

 sodni praksi SES? DA – NE

III. Predlogi za sprejetje predhodne odločbe

A. Kako dobro ste seznanjeni s postopkom za vlogo predloga za sprejetje predhodne odločbe 

Evropskemu sodišču?

 dobro seznanjen/seznanjen/nisem seznanjen 

B. Ali ste kdaj vložili predlog za sprejete predhodne odločbe na Evropsko sodišče?      DA – NE

   Če ste odgovorili pritrdilno, vas prosimo, da odgovorite na naslednja vprašanja:

 Kako dolgo je trajal ta postopek (od vloge predloga do sodbe SES)?
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o Ali menite, da je kateri koli del postopka predolg? Če ste odgovorili pritrdilno, 

navedite podrobnosti: _________________________________________________

 Ali je Sodišče močno preoblikovalo vaša vprašanja? DA – NE

o Če ste odgovorili pritrdilno, koliko? 

__________________________________________

 Ali ste prejeli dovolj navodil za oblikovanje vprašanj, ki ste poslali Sodišču? DA – NE

o Če ste odgovorili pritrdilno, navedite, od kod ste prejeli ta navodila? 

____________________________________________

 Kako je odgovor Evropskega sodišča vplival na nacionalne postopke; ga je bilo enostavno 

uporabiti pri dejstvih? ___________________________

C. Ali lahko na podlagi vaše nacionalne zakonodaje stranki v postopku pred nižjestopenjskim sodiščem 

zahtevata vložitev predloga za sprejetje predhodne odločbe na SES? DA – NE

Če ste odgovorili pritrdilno:

 Ali je takšno zadevo mogoče zavrniti? DA – NE

 Ali mora biti takšna zavrnitev utemeljena? DA – NE

D. Ali lahko državni sodnik v vaši državi članici na lastno pobudo vloži predlog za sprejetje predhodne 

odločbe na Evropsko sodišče (če stranke temu ne nasprotujejo)? DA – NE

 Ali je lahko v vaši državi članici odločitev nižjestopenjskega sodišča, da vloži predlog za 

sprejetje predhodne odločbe, vzrok za pritožbo? DA – NE

o Če ste odgovorili pritrdilno, navedite v kakšnih okoliščinah? 

________________________________

E. Ali so v vaši državi članici določeni posebni organi za pomoč sodnikom pri vložitvi predloga za 

sprejetje predhodne odločbe na Evropsko sodišče? DA – NE

o Če ste odgovorili pritrdilno, razložite: 

__________________________________________

IV. Nacionalni postopki

A. Ali v vaši državi članici obstajajo posebne določbe v zvezi z uporabo zakonodaje Skupnosti in 

splošnih načel zakonodaje Skupnosti, kot so:

 razlaga v skladu z zakonodajo Skupnosti? DA – NE

o Če ste odgovorili pritrdilno, razložite: 

_______________________________________

 pooblastilo za razveljavitev nacionalnega zakona, ki je v nasprotju z zakonodajo 

Skupnosti? 

DA – NE

o Če ste odgovorili pritrdilno, razložite: 

_______________________________________



PE402.874v01-00 62/62 PR\712384SL.doc

SL

B. Kako pogosto se stranke sklicujejo na zakonodajo Skupnosti glede na vaše izkušnje? 

 zelo pogosto/pogosto/občasno/redko/nikoli

Če ste odgovorili pritrdilno, katera področja so najpogosteje vključena in 

zakaj?___________________________

D. Ali se lahko državni sodnik v vaši državi članici na lastno pobudo sklicuje na zakonodajo Skupnosti 

(če stranke temu ne nasprotujejo)? DA – NE

Če ste odgovorili pritrdilno, koliko se to pojavlja v praksi (lahko navedete konkretne primere)?

V. Splošna vprašanja

A. Kako obravnavate svojo vlogo „prvega sodnika zakonodaje Skupnosti“ pri svojem vsakodnevnem 

delu? 

B. Ali bi priporočili kakršne koli izboljšave postopka predhodnega odločanja? 

C. Kaj bi bilo po vašem mnenju koristno za boljše razumevanje in uporabo zakonodaje Skupnosti? 

D. Anketi lahko dodate kakršne koli opombe ali predloge.

(KONEC)
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