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POSVETILO
Mojim najdražjim,
ki so mi vedno stali ob strani
in verjeli vame.

POVZETEK
Predmet proučevanja je Evropska unija, ki je še vedno v procesu svoje
konstitucionalizacije. Znotraj nje je nastal zarodek nove oblike konstitucionalizma.
Govorim o evropskem nadnacionalnem konstitucionalizmu ali konstitucionalizmu
Evropske unije. Gre predvsem za predstavitev in analizo poteka konstitucionalizacije
Evropske unije ter predvidevanje naslednjih korakov tega zelo zahtevnega in
zapletenega procesa.
Konstitucionalizem se je razvil na konceptu nacionalne države. Njegove temeljne
značilnosti so: ustava, iz katere izhaja načelo delitve oblasti, katere dolžnost je skrbeti
za ustavnost in zakonitost v državi in za varovanje človekovih pravic in temeljnih
svoboščin vseh njenih prebivalcev.
Konstitucionalizem na ravni Evropske unije pa je še razmeroma mlad pojav. Njegovi
temelji so bili postavljeni ob koncu sedemdesetih let prejšnjega stoletja, zasluge za to
pa moramo obvezno pripisati Sodišču Evropskih skupnosti oziroma njegovi sodni praksi.
Posebnosti Evropske unije se odražajo tako v njenem konceptu naddržavnosti kot tudi
v njenih ustavnih pogodbah, političnih institucijah in v njenem celotnem pravnem redu
- zlasti v razmerju med nacionalnostjo in supranacionalnostjo. Ustavo Evropske unije
najdemo raztreseno v njenih pogodbah, ki so jih države članice ratificirale, ter v sodni
praksi Sodišča Evropskih skupnosti.
Lizbonska pogodba je kot ustavna pogodba Evropske unije še vedno v procesu
ratifikacije. Vsebuje vse pomembnejše vsebinske elemente nacionalnih ustav: določa in
ureja delovanje institucij oblasti, priznava temeljne pravice, svoboščine in načela ter
ureja sodni nadzor v Evropski uniji. Poleg tega pa združuje vse dosedanje temelje
prava Evropske unije v celoto. Z njo postaja Evropska unija politična tvorba, ki že meji
na federacijo.
Evropska unija je torej še vedno nezaključen projekt, poln kompleksnih vprašanj - na
nekatere je mnogo lažje opozoriti kot pa odgovoriti.

Ključne besede:
Evropa, država, narod, ustava, človekove pravice in temeljne svoboščine,
konstitucionalizem, nadnacionalni konstitucionalizem, Evropska unija, ustavna
pogodba, institucija Evropske unije, pravo Evropske unije, Sodišče Evropskih skupnosti,
demokracija, federalizem.

ii

ABSTRACT
The topic dealt with is European Union which is still in the process of its
constitutionalization.
Inside the European Union the embryo of a new form of constitutionalism is present. I
am talking about European transnational constitutionalism or constitutionalism of
European Union. In other words it is about the presentation and analysis of how the
process of European Union constitutionalization is provided and what are the
predictions of its further development if we take into account that the process itself is
very demanding and complex.
Constitutionalism has developed on the concept of a national country. Its basic
characteristics are: the constitution from which the principle of powers separation is
derived; its duty is to take care of constitutionality and legality in the country as well as
to protect human rights and fundamental freedoms of all its inhabitants.
At the level of European Union constitutionalism is a rather new term. Its basics were
set up at the end of seveenties of the previous century, whereas all the credits go to
the European Court of Justice or its case-law. The special features of European Union
can be seen in its concept of supranationality as well as in its draft treaties, political
institutions and its whole legal order – especially in a relationship between nationality
and supranationality. The Constitution of European Union can be found spilt in its
contracts the member states have ratified or in the case-law of the European Court of
Justice.
The Treaty of Lisbon as a constitutional treaty of European Union is still in the process
of ratification. It includes all major substantive elements of national constitutions: it
determines and handles operations of institutions of authority, recognises fundamental
rights, freedoms and principles as well as regulates judicial control in the European
Union. Furthermore, it also combines all the earlier law bases of European Union in an
integrity. It makes European Union a political formation which is close to federation.
European Union is still an unfinished project, full of complex questions some of them
are easier to warn about than give answers to.

Key words:
Europe, country, nation, constitution, human rights and fundamental freedoms,
constitutionalism, transnational constitutionalism, European Union, constitutional
treaty, institution of European Union, European Union law, the European Court of
Justice, democracy, federalism.
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1 UVOD

Evropska unija je zelo zapleten in dinamičen organizem. Ta edinstven eksperiment v
zgodovini človeštva traja že več kot pol stoletja, kar sicer časovno ne predstavlja
veliko, a dovolj dolgo, da lahko dobimo vpogled v njegovo prihodnost. Njen recept je
preprost, a ni bil nikoli prej preizkušen. V primerjavi z drugimi mednarodnimi
organizacijami kaže svojo edinstvenost v svojih temeljnih pogodbah, institucijah kot
tudi v dosežkih. Evropska unija ni pomembna le za države članice, ampak tudi za ves
ostali svet.
Evropska unija je tako mednarodna organizacija kot tudi nekakšna naddržava, ki izvaja
oblast nad državami članicami. Njeno pravo je nekakšna zmes mednarodnega in
ustavnega prava, saj je njen ustavni ustroj izoblikovan po zgledu evropskih nacionalnih
ustavnih sistemov. Njena »ustava« močno spominja na zvezno ustavo, ki ureja položaj
federalnih enot in njihova medsebojna razmerja. Toda zaenkrat še ne moremo govoriti
o njeni federalni ureditvi, kajti njene države članice so še vedno samostojne, nanjo so
prenesle le del svoje suverenosti. Vendar pa bi se tu bilo smiselno tudi vprašati, ali
evropska naddržavnost morebiti ne pomeni konca evropskih nacionalnih držav, saj so
le-te zaradi Evropske unije izgubile velik del svoje pomembnosti. Vse kaže na to, da bo
prihodnost Evrope začrtana kot skupnost narodov in ne nacionalnih držav.
Evropska unija je pognala svoje korenine v Evropi, katere zgodovina je zelo raznolika in
bogata. Poznavanje njene preteklosti nam lahko odgovori na marsikatero vprašanje, ki
si ga danes zastavljamo v povezavi s to kompleksno delujočo evropsko integracijo in
njeno prihodnostjo. Zato sem zgodbo začela pred davnimi časi. Skušala sem orisati vse
pomembnejše zgodovinske trenutke v Evropi, ki se navezujejo na razvoj
konstitucionalizma ter na prehod na novo obliko nadnacionalnega konstitucionalizma.
Osrednje mesto v procesu konstitucionalizacije Evropske unije ima gotovo iskanje
pravne zasnove evropskega povezovanja ravno v njenem okviru.
Proces preseganja krize zadnjih let v Evropski uniji gotovo ne pomeni preseganja
nečesa slabega, ampak pomeni nov začetek dolgotrajnega razvijanja pozitivne ideje.
Ta nov začetek zagotovo predstavlja Lizbonska pogodba. Neuspeh pri ratifikaciji njene
predhodnice si lahko razlagamo na različne načine, tudi kot bojazen pred nastankom
novega evropskega federalizma.
Namen te ustavne in hkrati reformne pogodbe gotovo ne sme biti zgolj prenos klasične
ustavnosti na nadnacionalno raven, ampak predvsem priznavanje in sprejemanje
raznolikosti.
Kaj se bo zgodilo, če in ko bodo vse evropske države postale članice Evropske unije?
Se bo ta naddržavna tvorba res kdaj preoblikovala v Združene države Evrope?
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Kot vemo je bilo nujnost povezovanja na gospodarskem področju zaradi stvarnih
argumentov zlahka doseči. Drugače pa je na področju politične integracije, kjer igrata
najvidnejšo vlogo zaupanje in občutek pripadnosti Evropski uniji kot skupnosti.
Potek konstitucionalizacije Evropske unije je zelo zanimiva in aktualna tema, zato sem
ob njenem proučevanju skušala tudi predvideti njeno prihodnost. Magistrsko delo zato
zajema prikaz celotne geneze, razvoja, rasti in ciljev obstoječe evropske integracije kot
tudi prikaz njenega ustavnega, institucionalnega in pravnega ustroja ter temeljnih
problemov. Gre za predstavo kompleksnosti projekta, ki mu pravimo Evropska unija.

1.1 PROBLEM IN
HIPOTEZAMI

PREDMET

RAZISKOVANJA

S

POSTAVLJENIMI

Nastanek in razvoj ustavnosti izhaja iz ideje konstitucionalizma. Pri tem je potrebno
poznati razliko med pojmoma »ustava« in »konstitucionalizem«.
Z ustanovitvijo Evropske skupnosti pa se je rodila tudi nova oblika konstitucionalizma nadnacionalni konstitucionalizem, ki ga je potrebno razumeti drugače in širše od
konstitucionalizma, ki smo ga poznali do sedaj, kar pa včasih predstavlja pereč
problem.
V Evropski uniji se ustavna kriza še ni polegla. Zaradi zavlačevanja z ratifikacijo
Lizbonske pogodbe je čutiti nekaj nelagodja in strah, če bo poleg Irske še katera
država članica bojkotirala njeno uveljavitev. A se to lahko zgodi kljub temu, da jo je
ratificirala že velika večina držav članic? V primeru, da se bi, kakšne bodo posledice?
Izvori in razsežnosti te t. i. ustavne krize v evropski prostor vnašajo dolgoročni proces.
Na mestu pa so tudi vprašanja: kakšen pomen bo imelo sprejetje nove evropske
ustavne pogodbe, kdaj in kako bo dosežena popolna demokracija ter v kaj se lahko
Evropska unija v prihodnosti preobrazi?
Uskladitev celotnega pravnega reda med članicami te unije je nujna. Velik problem
predstavljajo tudi nepravilna uporaba in kršitve prava Evropske unije s strani
nacionalnih sodišč. Pri ugotavljanju dejanskega pomena in vpliva Sodišča Evropskih
skupnosti na izoblikovanje novega evropskega nadnacionalnega konstitucionalizma je
vsekakor potrebno opraviti tudi analizo dela njegove sodne prakse.
Za temelj raziskovanja in dosego zastavljenega cilja sem izbrala sedem hipotez:
1.

Hipoteza: Rojstvo ideje konstitucionalizma in njegov nadaljnji razvoj sta
močno povezana z revolucionarnimi družbenimi razmerami.
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Ustava neke države se po navadi sprejme ob pomembnih zgodovinskih prelomnicah.
Pri tem gre ali za potrditev večjih zgodovinskih in političnih premikov ali pa le za
uzakonitev dalj časa trajajočega družbenega razvoja.
Izpostavljene bodo predvsem fevdalna, ameriška in francoska revolucija ter
revolucionarno obdobje 19. in 20. stoletja v Evropi. Osredotočila se bom predvsem na
vzroke za nastanek t. i. zgodovinskih ali revolucionarnih ustav, ki so presegle svoj čas
in prostor. Najpomembnejše bom predstavila v drugem poglavju magistrskega dela in
se pri dokazovanju te hipoteze opirala na ugotovitve iz tega poglavja ter na
zgodovinska dejstva iz ustrezne literature.

2.

Hipoteza: Sodišče Evropskih skupnosti in sodišča držav članic tedanje Evropske
skupnosti so imeli primarno vlogo pri nastanku in razvoju evropskega
nadnacionalnega konstitucionalizma.

Sodišče Evropskih skupnosti je v pravni red Evropske skupnosti oziroma današnje
Evropske unije prispevalo pomembna temeljna pravna načela ter vpeljalo človekove
pravice in temeljne svoboščine. Hipotezo bom podkrepila predvsem s sodno prakso
tega sodišča, da bi dokazala, kako so bili temelji za nastanek te nove oblike
konstitucionalizma postavljeni do konca sedemdesetih let prejšnjega stoletja.

3.

Hipoteza: Bistvo evropskega nadnacionalnega konstitucionalizma predstavljajo
vrednote, ki so skupne ustavnim temeljem in tradicijam držav članic Evropske
unije.

Vrednote, ki so skupne ustavnim temeljem in tradicijam držav članic Evropske unije so:
načelo pravne in socialne države, načelo demokratičnosti, človekove pravice in
temeljne svoboščine, ustavnosodni nadzor itd. Da so naštete vrednote značilne tudi za
novo nastalo obliko konstitucionalizma, bom dokazovala na podlagi ugotovljenega v
drugem poglavju, kjer bom analizirala splošne in specifične značilnosti današnjih
ustavnih ureditev držav članic Evropske unije in na šesto poglavje magistrskega dela.

4.

Hipoteza: Med Sodiščem Evropskih skupnosti in ustavnimi sodišči nekaterih držav
članic je prišlo do trenj zaradi varstva človekovih pravic.

Nobena človekova pravica ni povsem absolutna, saj njeno uresničevanje v konkretni
situaciji lahko pomeni konflikt z drugimi pravicami.
Npr. ženska ima pravico do svobodnega razpolaganja s svojim telesom in odločanja
glede rojstva otroka, kar pa je v konfliktu z interesi nerojenega otroka. V nekaterih
državah članicah Evropske unije je tako splav dovoljen, drugod prepovedan. Zato je
bilo Sodišče Evropskih skupnosti postavljeno pred zahtevno nalogo – skozi sodno
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prakso izoblikovati standarde varstva človekovih pravic na nadnacionalni ravni tako, da
jih bodo sprejele tudi vse države članice. Zaradi tega je prihajalo do trenj med njim in
ustavnimi sodišči držav članic. Predstavila bom, kako je bilo Sodišče Evropskih
skupnosti pri tem uspešno oziroma neuspešno.

5.

Hipoteza: V Evropski uniji vlada demokratični sistem, ki nima primere v
zgodovini.

S temeljnimi pogodbami je bil v Evropsko skupnost oziroma Evropsko unijo postopno
uveden demokratični sistem vladanja, to je novi model evropske demokracije, ki daje
državi članici nov pomen in drugačno vlogo ter spreminja njen koncept suverenosti.
Gre za skupinsko zastopanje interesov, človekovih pravic itd., ki se odražajo v pravnih
dokumentih Evropske unije, ter za organizirano nadnacionalno soočanje s problemi,
katerim države članice same niso kos.
Predstavila bom, kako naj bi Lizbonska pogodba prispevala k še večji demokratičnosti
Evropske unije. Dotaknila se bom problema demokratičnega deficita ter uporabila
ugotovitve iz šestega poglavja magistrskega dela.

6.

Hipoteza: Evropska unija lahko postane nov federalni sistem.

V veliki večini evropskih integracijskih konceptov je bila prisotna ideja o federalno
organizirani Evropi. Tudi Enotni evropski akt, Spinellijev Osnutek Pogodbe o Evropski
uniji, Maastrichtska pogodba in še kaj je sprožilo burne razprave o federalni ureditvi
tedanje Evropske skupnosti oziroma današnje Evropske unije.
Evropska unija predstavlja naddržavno oblast, ki posega v avtonomijo in suverenost
držav članic, sprejema naddržavne zakone, Sodišče Evropskih skupnosti pa ima tudi
funkcijo njenega ustavnega sodišča. To so dejstva, na katera se bom opirala pri
dokazovanju te hipoteze, kar pa bom podkrepila zlasti z dognanji slovenskega
proučevalca sodnega federalizma v Evropski uniji.

7.

Hipoteza: Zavrnitev Lizbonske pogodbe v ratifikacijskem procesu bi ustvarila
mnogo hujšo politično krizo od sedanje.

Ratifikacija Maastrichtske pogodbe je v svojem času doživela začasen neuspeh. Huje se
je zgodilo s Pogodbo o Ustavi za Evropo, ki je doživela popoln neuspeh. Kako bo z
Lizbonsko pogodbo ostaja zaenkrat še odprto vprašanje.
Predstavila bom dosedanje krize Evropske skupnosti oziroma Evropske unije ter na
njihovi podlagi skušala predvideti, kaj bi pomenilo, če bi katera od držav članic
bojkotirala Lizbonsko pogodbo.
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1.2 NAMEN IN CILJI RAZISKOVANJA
Danes smo priča razvoju ustavnega prava Evropske unije, ki predstavlja novo, v večji
meri še znanstveno neobdelano področje. Ravno zato sem se odločila, da bo to
osrednje raziskovalno področje tega magistrskega dela.
Glavni namen raziskave je analizirati obstoječe stanje na področju ustavnosti in
ustavne ureditve Evropske unije ter izluščiti bistvo evropskega nadnacionalnega
konstitucionalizma.
Znotraj tega bo potrebno podrobneje obravnavati vlogo Sodišča Evropskih skupnosti in
nacionalnih sodišč držav članic v neposredni povezavi z nastankom in razvojem te nove
oblike konstitucionalizma.
Opozorila bom zlasti na ustavno in institucionalno problematiko Evropske unije,
poiskala njihove vzroke, skušala poiskati njihove rešitve ter predvideti nadaljnjo usodo
te integracije.
Cilj raziskave ni le predstaviti novo obliko, ki nima primere v zgodovini, ampak jo tudi
proučiti in analizirati na čim bolj jasen in razumljiv način. Razmišljala bom o temeljnih
izhodiščih, načelih in institutih ustavnega prava Evropske unije, preko katerega se
odraža dosedanji razvoj ustavnopravne kulture. Odprla bom številna vprašanja, ki so
odločilna za nadaljnji razvoj in potek konstitucionalizacije Evropske unije, ki je ne le
dolgotrajen, ampak tudi zelo kompleksen proces.
Z besedno zvezo »konstitucionalizacija Evropske unije« želim zajeti celotno
spreminjajoče se področje nacionalnega ustavnega prava v posameznih državah
članicah, razvoj prava te naddržave in vpliva odločitev Sodišča Evropskih skupnosti na
razvoj njenega ustavnega prava. Besedno zvezo lahko razumemo kot sprejetje
nekakšne ustave Evropske unije ali pa zgolj kot zamisel novega evropskega
nadnacionalnega konstitucionalizma, ki teži k nekakšni »univerzalnosti« človekovih
pravic in temeljnih svoboščin.
Motiv za izbrano temo sem našla predvsem v trenutno aktualni temi - procesu
sprejemanja nove ustavne pogodbe Evropske unije.
Raziskovalnih vrzeli je veliko. Morda se bo bralcu magistrskega dela zdela katera
obrazložitev manj pomembna ali pa bo pogrešal kakšno temo, ki jo pozna od drugod.
Nekatera področja bom zgolj omenila, druga pa natančno in podrobno analizirala.

1.3 OCENA DOSEDANJIH RAZISKOVANJ
Na podlagi proučevanja zbrane literature, pravnih virov ter drugih virov sem ugotovila,
da je problematika izbrane teme zelo aktualna.
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Domači avtorji so o Evropski uniji in njenih značilnostih ter politikah začeli pisati šele v
letih pred vstopom Slovenije vanjo. Danes je literature in virov s tega področja kar
veliko. O možnostih federalizacije Evropske unije sem zasledila le nekaj strokovnih
člankov domačih avtorjev iz šele devetdesetih let prejšnjega stoletja. Tudi najnovejših
prispevkov s tega področja je v domači literaturi zelo malo. Enako velja tudi za
proučevanje novega nadnacionalnega konstitucionalizma. V zvezi s tem sem našla v
slovenski literaturi bolj skromen prispevek. Ta ugotovitev mi je še dodatno potrdila
potrebo po celoviti obravnavi tega področja.
Tako o nacionalnem konstitucionalizmu kot o nadnacionalnem konstitucionalizmu je
bilo v tuji literaturi že veliko napisanega. Bibliografija na koncu magistrskega dela je le
ozek izbor tega. Skušala sem se opirati predvsem na izvorna besedila t. i.
revolucionarnih ustav, trenutno veljavnih ustav držav članic Evropske unije ter na
izvorna dela filozofov in politikov, ki so skozi človeško zgodovino proučevali zlasti
državo in narod ter pisali koncepte evropske integracije. Uporabila sem tudi znanstvene
monografije novejših avtorjev, temeljne akte Evropske skupnosti oziroma Evropske
unije ter skušala zajeti vsaj delček sodne prakse Sodišča Evropskih skupnosti. Tako
sem obravnavala tudi najnovejša teoretična spoznanja iz obravnavanega področja, kar
sem dodatno podkrepila s svojim znanjem in ugotovitvami, kateremu podlaga so mi
seveda služili ravno strokovna literatura domačih in tujih avtorjev, pravni viri Evropskih
skupnosti oziroma Evropske unije ter sodna praksa Sodišča Evropskih skupnosti.
Veliko bibliografskih podatkov sem torej našla na internetu ter v specializiranih
bibliografijah. Nekaj težav mi je povzročalo zlasti iskanje izvirnih ustavnih listin ter
ustavnih besedil t. i. revolucionarnih ustav 18., 19. in 20. stoletja ter izvirnih del
avtorjev osnutkov integracijskih konceptov, saj so ta težko dostopna.
Oviro sem torej premagala zlasti z uporabo interneta. Na enak način sem premostila
tudi težavo v zvezi z besedili trenutno veljavnih ustav vseh držav članic Evropske unije.

1.4 METODE RAZISKOVANJA
Pri raziskovanju obravnavanega področja so mi bile v pomoč naslednje metode:
•

•

Zgodovinsko-pravna metoda, ker sem proučevala razvoj države, naroda in
ustavnega prava, kamor sodi tako nastanek in razvoj klasičnega kot tudi
sodobnega konstitucionalizma. V pomoč mi je bila obsežna literatura
pomembnih evropskih mislecev, filozofov, politikov in zgodovinarjev. Zaradi
pravilnega razumevanja nastanka in posledično tudi delovanja današnje
Evropske unije, sta tu pomembni predvsem dve predpostavki – njeno
zgodovinsko ozadje in njen postopni razvoj.
S primerjalo-pravno metodo sem primerjala iste pravne sestavine nekaterih
zgodovinsko-revolucionarnih ustav ter ustav in političnih ureditev današnjih
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•

•

•

držav članic Evropske unije, da bi ugotovila, kaj jim je skupno, podobno, v čem
se razhajajo ter kateri so vzroki za podobnost oziroma različnost.
Sociološka metoda mi je služila pri odkrivanju, kako so družba, družbeni vzroki
in interesi vplivali oziroma vplivajo tako na pojmovanje države, naroda in ustave
kot tudi na razumevanje in uporabo pravnih virov, med katere spada tudi sodna
praksa, ki nam sporoča razumevanje in uporabo teh virov s strani sodnih
organov. Pomembno je tudi raziskati povraten vpliv teh virov na družbo.
Ideološka metoda mi je pomagala odkriti, kaj je povzročalo nenehno težnjo
evropskih narodov po združitvi, predvsem pri izoblikovanju Evropske skupnosti
oziroma Evropske unije ter kaj nas združuje oziroma ločuje danes.
Metoda analize in sinteze pa je bila uporabljena zaradi analiziranja in razčlenitve
določenih pojavov. Iz posameznih spoznanj sem tvorila ugotovitve, na podlagi
katerih sem prišla do določenih sklepov.

1.5 STRNJEN OPIS PO POGLAVJIH
Pristop obravnavane tematike je zgodovinsko-pravni, s posebnim poudarkom na
sociološkem in ideološkem razvoju, v nekaterih svojih delih pa se prelije tudi v
primerjalno-pravni pristop.
Magistrsko delo je sestavljeno iz desetih poglavij.
Uvodni del je namenjen predstavitvi obravnavane teme, orisu problema in predmeta
raziskovanja in opredelitvi namena in ciljev raziskovanja. Podana je ocena dosedanjih
raziskovanj na obravnavanem področju, predstavljene so metode raziskovanja,
zastavljene hipoteze ter zarisana struktura magistrskega dela po posameznih poglavjih.
Drugo poglavje zajema bistvene pojmovne opredelitve besed: Evropa, država, narod,
ustava in konstitucionalizem. Ker bom prikazala, kako se ti pojmi med sabo
kompleksno prepletajo, poudarjam, da je poznavanje njihovega izvora in
zgodovinskega razvoja vse do današnjih dni nujno za pravilno in natančno analiziranje
obstoječega. Torej, če želimo konstitucionalizem obravnavati v vsej njegovi širini,
nikakor ne smemo mimo njegove povezanosti s pravoznanstvom, ki obravnava
temeljne pojme o pravu in državi. Slednja je tista, ki določi in sprejme ustavo ter preko
nje podeljuje pravice in je torej izvor oblasti.
Tudi mimo filozofije prava in države ne moremo, saj se konstitucionalizem v marsičem
ujema s filozofskim pojmovanjem svobode, pravičnosti, zakonitosti, ustavnosti,
suverenosti itd. Beseda »konstitucionalizem« je asociacija za: ustavo, delitev oblasti,
človekove pravice in temeljne svoboščine itd., zato ne smemo pozabiti niti na narod
oziroma državljane.
Okvirno je predstavljen tudi razvoj človekovih pravic s svojimi porodnimi krči v Angliji,
Franciji in Združenih državah Amerike, omenjena je tudi Deklaracija mednarodnega
prava iz leta 1795, ki ima zasluge za razvoj mednarodnega prava in vpliv na
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izoblikovanje mednarodnih organizacij, kamor spada zaenkrat tudi Evropska unija. Ker
pa je ustava predmet proučevanja ustavnega sistema, moram tu nujno omeniti tudi
ustavno pravo.
V primerjalnem delu tega poglavja zato namenjam posebno pozornost t. i.
revolucionarnim ustavam vse od 18. stoletja dalje in jo zaključim s primerjavo ustav
današnjih držav članic Evropske unije. Ameriška ustava, prva poljska in francoska,
nepisana angleška, ustava Habsburške monarhije, italijanski Albertinski statut in
francoska ustava iz leta 1848, Leninska, Weimarska, Stalinska, Vidovdanska ustava,
povojne ustave Italije, Nemčije in Francije ter jugoslovanska ustava so pustile svoj
pečat zaradi svojih revolucionarnih členov in drugih posebnosti, ki so krojile razvoj
konstitucionalizma. Predstavljen je tudi ustavni razvoj Slovenije, ki se je začel že v času
njenega bivanja v Jugoslaviji. Pri primerjalni analizi ustav držav članic Evropske unije se
nisem mogla izogniti nekaterim njihovim posebnostim in razlikam kljub temu, da so si v
mnogočem podobne tudi zaradi zahtev po poenotenju nacionalnih zakonodaj zaradi
supremacije prava Evropske unije.
V tretjem poglavju predstavljam najpomembnejše koncepte evropskih integracij vse
od prvih iz srednjega veka pa do tistih iz časov po drugi svetovni vojni, ki so zasloveli s
svojimi posebnostmi in vztrajno napovedali drugačno usodo Evrope. So bili vsi le
utopija, ni bilo nobene odlične zamisli, ki bi se lahko realizirala? Ali pa preprosto
Evropejci še niso bili pripravljeni za korenite spremembe. Šele v petdesetih letih
prejšnjega stoletja so trije odlični arhitekti zasnovali edinstven arhitekturni načrt nove
Evrope, katere bistvo je pojmovati Evropo kot skupnost narodov. Ideja združene
Evrope je torej nastala v Srednji Evropi kot odgovor na grozote druge svetovne vojne.
Z ustanovitvenimi pogodbami so bili postavljeni temelji za izgradnjo današnje Evropske
unije. Beseda »enotnost« je pridobila geografski, trgovski, gospodarski in monetarni
prizven.
V četrtem, najobširnejšem poglavju obravnavam ustavni ustroj Evropske unije, s
podrobno analizo vseh dosedanjih pogodb, političnih institucij ter varstva človekovih
pravic v njej. Menim, da pogodbam lahko upravičeno pripišem besedo »ustavne«, saj
zlasti vsebinsko močno spominjajo na nacionalne ustave. Pri večini kasnejših pogodb se
je zataknilo, preden so postale veljavne, ena pa je bila celo blokirana in je pokazala na
prisotnost hujše ustavne krize na tleh Evropske unije, ki jo sedaj skuša rešiti nova
ustavna, ki je hkrati tudi reformna pogodba, katere postopek ratifikacije se je
(ne)pričakovano zavlekel. Pri političnih institucijah sem poudarila predvsem njihove
posebnosti. Preverila sem tudi, kako se v Evropski uniji zagotavlja varstvo človekovih
pravic in temeljnih svoboščin v praksi.
Peto poglavje zajema skupek posebnosti prava Evropske unije. Okvirno so
predstavljena temeljna načela, ki jih je postopno izoblikovalo Sodišče Evropskih
skupnosti skozi svojo sodno prakso, vsa primarna in sekundarna zakonodaja Evropske
skupnosti oziroma Evropske unije ter njen zakonodajni proces. Posebno pozornost tu
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namenjam pomenu in vlogi Sodišča Evropskih skupnosti v razmerju do nacionalnih
sodišč držav članic, kar sem ustrezno podkrepila s sodno prakso tega nadnacionalnega
sodišča in prikazala napake in kršitve nacionalnih sodišč pri uporabi prava današnje
Evropske unije ter predstavila njihove posledice.
V šestem poglavju pa skušam ugotoviti in predstaviti temno in svetlo plat te nove
oblike konstitucionalizma. Odgovarjam zlasti na zastavljena vprašanja: kakšne so
njegove značilnosti, posledice, bo preživel? Predstavljam tudi vlogo Sodišča Evropskih
skupnosti kot varuha pravic v državah članicah, kritično analiziram prisotnost
demokracije in značilnosti federalizma v Evropski uniji ter podajam možne oblike
transformacij te nedržave v državo. Predstavljena je tudi vloga in namen evropske
ustave ter moj pogled v prihodnost Evropske unije.
V sedmem poglavju so predstavljeni doseženi cilji raziskovanja, ugotovitve in
dokazovanje postavljenih hipotez.
V osmem poglavju so podani kritična ocena raziskave, ugotovitve in predlagane
izboljšave.
V devetem poglavju obravnavam prispevek k stroki in znanosti ter uporabnost
rezultatov.
Deseto, zaključno poglavje pa strnjeno predstavlja moja pomembnejša spoznanja,
dejstva in ugotovitve iz analitičnega dela magistrskega dela.
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2 PET BESED ETIMOLOGIJE

Čeprav je magistrsko delo osredotočeno na EU, menim, da je potrebno naprej razložiti
pomen nekaterih pojmov, ki so ključni tudi za obravnavano področje. To poglavje je
zato namenjeno tako vprašanjem etimoloških izvorov kot tudi današnjemu pomenu
petih besed oziroma pojmov, ki se med sabo kompleksno prepletajo.

2.1 EVROPA
»Evropa« kot celina naj bi dobila ime po grški mitološki Evropi. Španski zgodovinar
Fontana pravi, da vprašanje o času rojstva Evrope »ni enoznačno, saj se lahko nanaša
na prvo naselitev človeka na geografskem prostoru, ki mu danes pravimo tako, na
pojav nekaterih kulturnih oblik ali na nastanek kolektivne zavesti, ki je navsezadnje
dala ime prostoru, tistim, ki na njem živijo, in njegovi kulturi« (2003, str. 7).
Herodot (ok. 490−ok. 425 pr. n. š.) v svoji Zgodovini že omenja in opisuje tedaj znane
dele Evrope. Evropsko zgodovino starega veka so krojile grška, rimska in bizantinska
zgodovina. Se je Evropa rodila v srednjem veku? Na to vprašanje je odgovoril francoski
zgodovinar Le Gooff, ko je orisoval genezo srednjeveške Evrope z njenim »spočetjem«
na prehodu iz antike v srednji vek, kateremu je sledilo obdobje »abortirane« karolinške
Evrope. Ugotovil je, da so tedaj Karlu Velikemu (747−814) pripisovali naziv ''glava
Evrope'' zgolj zato, da bi mu izkazovali čast (2006, str. 47). Moore pa v svoji knjigi
Prva evropska revolucija: ok. 970−1215 argumentira, da se je Evropa rodila šele
koncem 10. oziroma začetkom 11. stoletja, ko se je uveljavljal fevdalizem. Beseda
Evropa se je le redko pojavljala v besedilih starega in srednjega veka (glej Mastnak,
1998, str. 46−53). Zato Mastnak zagovarja tezo, da je Evropa kot samozavedajoča se
entiteta nastala šele v 14. in 15. stoletju, ko so začeli latinski kristjani govoriti o Evropi
kot o najširši skupnosti in o sebi kot Evropejcih (1998, str. 45).
Torej je evropsko identiteto zasnovalo rimsko pravo, razvijalo pa krščanstvo. Že Enej
Silvij Piccolomini ali Pij II. (1405−1464) je istovetil krščanski svet in Evropo. Fontana
pravi, da je krščanstvo druga značilna prvina ''evropskega'' (2003, str. 25). Weiler
(2005) pa zavedajoč se, da krščanstvo predstavlja integralni del evropske kulture,
govori kar o krščanski Evropi in to dejstvo podkrepi tudi z analizo evropskih ustav z
vidika njihovega nanašanja na Boga, religijo oziroma krščanstvo. Krščanstvo je
vsekakor prispevalo k zbliževanju različnih kultur in vrednot evropskih narodov.
Obdobje razsvetljenstva je povzročilo krepitev narodnostne ideje, ki se je v vsej svoji
tedanji moči izrazila po francoski revoluciji leta 1789. Znotraj Evrope so nenehno divjali
spori in razprtije, ki so privedli do prve svetovne vojne. Leto 1922 je Italiji prineslo

10

fašistično oblast, leto 1933 pa uveljavitev nacizma v Nemčiji. Z roko v roki sta Evropo
popeljala v drugo svetovno vojno, katera jo je za nekaj desetletij razdelila na dva dela.
Zahodne evropske države so z ZDA soustvarile vojaški pakt NATO, vzhodne pa so se
prepustile vplivom Sovjetske zveze in njenemu socialističnemu sistemu. Le peščica
držav je ohranila svojo nevtralnost in neuvrščenost. Leta 1989 je padec Berlinskega
zidu ponovno združil obe Nemčiji in hkrati simbolično napovedal padec komunizma,
kateremu je posledično sledil razpad večnacionalnih držav Sovjetske zveze,
Češkoslovaške in nazadnje tudi Jugoslavije. Ti vzhodnoevropski narodi, ki so živeli v
večnacionalnih socialističnih federacijah, so se s težnjo po samoodločbi in suverenosti,
predvsem v letih 1990−91, izoblikovali v samostojne narodne države: Estonija, Latvija,
Litva in Slovenija, ki so se kmalu zatem začele ozirati po članstvu v EU.
Kot vidimo je bilo 20. stoletje v Evropi zelo razgibano: začelo se je z vojnimi grozotami,
končalo pa z uresničitvijo sanj o miroljubnem sodelovanju med evropskimi državami.
Evropa torej ne označuje le celine, ampak še marsikaj drugega, saj se v njej prepletajo
številne identitete, ljudstva in kulture. Pogosto se zanjo uporablja tudi izraz »zahodni
svet«. Delanty in Rumford menita, da bi jo bilo smiselno opredeliti le kot »civilizacijsko
konstelacijo« in besedo »konstelacija« razumeta kot enotnost v različnosti. Menita tudi,
da v tem smislu Evropa, ki je že od nekdaj razdeljena na zahodno in vzhodno polovico,
odmika svojo pozornost stran od svojih držav in se vse bolj ukvarja s širšim
civilizacijskim temeljem evropske zgodovine (2008, str. 48−49).
Nenazadnje pa je Evropa tudi sinonim za gospodarsko in politično zvezo evropskih
držav, kar jo formira v povsem novem smislu. V novem smislu se formira tudi
državljanstvo v njej. »Biti Evropejec pa preprosto pomeni priznavati, da živimo v svetu,
ki ne pripada določenemu ljudstvu«, sta zapisala Delanty in Rumford (2008, str. 99).
Zavedati se moramo torej, da je Evropa še vedno neodkrita celina, če jo interpretiramo
kot celoto in ne kot vsoto njenih delov.

2.2 DRŽAVA
V germanskih in romanskih jezikih ima beseda »država« izvor v latinski besedi status,
ki označuje stanje, položaj, razmerje (Tavzes (ur.), 2002, str. 1087). Tako so prvotno
označevali stanje dežele in njene pravne ureditve.
Pri slovanskih narodih pa »država« izhaja iz glagola ''držati'', ki pa ne označuje oblasti
in gospostva, ampak organizacijo, ki združuje ljudi in skupine na določenem ozemlju
(Šavli, 2007, str. 30).
Prve državne tvorbe so začele nastajati v 4. tisočletju pr. n. š. ob velikih rekah severne
Afrike in Azije, katerih zakonike so običajno zapisovali kralji. Iz 2. tisočletja pr. n. š. se
je ohranil znameniti Hammurabijev zakonik, katerega pravna pravila so urejala odnose
med ljudmi. Precej drugačen zakonik pa predstavlja Deset božjih zapovedi iz okoli leta
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1200 pr. n. š., ki ga je Izraelcem prinesel Mojzes (1527−1407) z gore Sinaj. Ta skupek
moralnih načel je imel svoj vpliv tudi na kasnejše ustvarjanje prava.
Grška mestna državica polis in rimska populus, ki je kasneje prerasla v imperium sta si
sorodni. Polis je bila urejena po sužnjelastniškem sistemu in je poznala tri temeljne
ustavne elemente: ljudsko skupščino, svet in sodnike. S proučevanjem človekove
narave in pravičnega vodenja države sta v njej grška filozofa Platon (427−347 pr. n. š.)
in Aristotel (384−322 pr. n. š.) iskala ideal. Platon ga je odkril s pomočjo svojih bogatih
političnih izkušenj in ga razkril v delih Država (Politeia) in Zakoni (Nomoi), njegov
učenec Aristotel pa v Politiki (Politica).
Bistvo idealne države, orisane v Državi je v njeni pravičnosti in éthosu1 človekovega
bivanja v njej. Ravno zato je Platon v tretji knjigi tega dela zagovarjal vladavino
razumnih in sposobnih filozofov, ki imajo čut odgovornosti za državo.
Ker idealna država potrebuje tudi idealno zakonodajo, je le-to Platon opisal do
potankosti v svojem zadnjem in najobširnejšem delu - Zakonih z obširno obravnavo
raznih zakonskih določil. Posebno pozornost pa je v peti knjigi namenil tudi
zakonodajalcu. Zavedal se je, da je dobra zakonodaja odvisna predvsem od
zakonodajalčevih kvalitet. V deveti knjigi pa se je dotaknil tudi kazenskega in
zasebnega prava ter sredstev za pravično uporabo prava.
Aristotel je v prvi knjigi Politike zagovarjal naraven način nastanka države, kjer živi
skupina svobodnih in enakih državljanov skupno življenje, s ciljem zadovoljiti svoje
potrebe. Suvereno oblast v njej lahko uresničuje monarh, aristokracija ali pa večina politeia. Za odstopanja od teh ureditev je štel: tiranijo, oligarhijo in demokracijo. Ideal
je videl v politeii, kjer je oblast v rokah ljudstva, ki je sposobno tako ukazovati kot tudi
sprejemati ukaze v skladu z zakoni. Iz sedme točke četrtega poglavja tretje knjige je
moč sklepati, da je bila zanj vsaka oblika oblasti dobra, pod pogojem, da se je izvajala
pravilno, saj je namen države v tem, da meri na skupno dobro. Iz osme točke devetega
poglavja četrte knjige pa lahko sklepamo, da je po njegovem najboljša politična
skupnost tista, ki je utemeljena na srednjem razredu, ki je najštevilnejši in močnejši od
vsaj ene od obeh skrajnosti. Tako kot za Platona sta tudi za Aristotela pomembna
dejavnika države vzgoja in vrlost meščanov.
Ustanovitev mesta Rim je povezana z bajeslovno letnico 753 pr. n. š. in rimsko legendo
o dvojčkih Romulu in Remu. Po pregonu etruščanske kraljevske rodbine, se je v 5.
stoletju pr. n. š. izoblikovala Rimska republika - res publica (glej Bleicken (ur.), 1981,
str. 181−183).
Politično oblast so si v njej delili: magistrati, senat in komiciji. Magistrati so predstavljali
izvršilno in pravosodno oblast, senat in komiciji pa zakonodajno. Ljudske tribune so
1

Starogrška beseda éthos je sinonim za nrav, običaj, značaj ter notranjo vrednost umetniškega
dela, ki povzdiguje duha in budi v človeku plemenite nagibe (Tavzes (ur.), 2002, str. 311). O
éthosu piše Aristotel podrobno v osmi knjigi Politike, ko govori o glasbi, plesu, gledališču in
ostalih umetnostih.
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varovale interese plebejcev pred samovoljo magistratov. Rimsko ljudstvo kot nosilec
suverenosti je sprejemalo svoje odločitve na zborih, komicijah. Magistrat oziroma
konzul je sprejem novega zakona predlagal z nagovorom ljudstva, naj glasuje o
predlogu zakona. Komicij, neposredni izvrševalec demokracije je predlog lahko le
sprejel oziroma zavrnil. Pristojnosti senata pa so bile predvsem: vodenje zunanje
politike in vojn, upravljanje z državnim proračunom, sooblikovanje notranje politike in
možnost uvedbe izrednih razmer (Kranjc, 2008, str. 51−64).
Pomembna zapuščina tega obdobja je tudi prvi rimski zapis prava - Zakonik XII plošč
iz 5. stoletja pr. n. š., ki je določal enakost pred zakonom za vse rimske državljane in
urejal različna pravna področja. Postal je temelj rimskega prava in prava nasploh (glej
Kranjc, 2008, str. 88−102).
Tudi Rimljani so po vzoru Grkov iskali ideal države. Mark Tulij Cicero (106−43 pr. n.
š.), rimski državnik, govorec in pisec ga je videl v Rimski državi in ga zapisal v prvi
knjigi Države (De re publica) (Gugg, 1998, str. 73). Menil je, da so notranje krize edini
sovražnik svetovne države, katerih vzrok je deficit pravice (Gugg, 1998, str. 76). Glede
vzroka nastanka države pa se ni strinjal z Aristotelom, saj je razloge združevanja videl
v priznavanju prava in skupnih dobrin (Gugg, 1998, str. 80−81).
Gaj Julij Cezar (100−44 pr. n. š.) je uvedel začetek Rimskega cesarstva (27−476 pr. n.
š.). Z uvedbo pravice do rimskega državljanstva, ki se je postopno razširila na vse
prebivalce imperija, je Cezarju uspelo združiti in poenotiti kulturno in politično
raznolikost, krepile pa so se tudi gospodarske koristi (glej Bleicken (ur.), 1981, str.
202). Ali se ne dogaja nekaj podobnega v EU?
Že leta 595 so zgodovinarji v svojih virih omenjali samostojno državo Karantanijo,
državo naših prednikov. Slovensko pravo, ki je imelo v Karantaniji rodovni in politični
značaj, je predstavljalo državnopravno zgradbo in je kasneje prevzemalo tudi nove
pravne norme (Šavli, 2007, str. 207). Naši predniki so se prvi v Evropi zavedli, da bo
vladanje v državi uspešno le, če bo oblast izvajal v njihovem imenu, z referendumom
pooblaščeni posameznik. Ustoličevanje2 karantanskih vojvod je bil pravni obred in
državnopravno dejanje in kot tak edinstven primer na svetu. Vojvoda je prejel oblast
od kmeta, ki ga je pričakal sedeč na knežjem kamnu, obkrožen z deželnimi sodniki in
ljudstvom. Po pravnem običaju so vojvodo vodili na konju trikrat okrog knežjega
kamna, ki je simboliziral deželo Karantanijo. Šele, ko je vojvoda prejel oblast od
ljudstva, mu je cesar dal deželo v fevd.
Tudi srednjeveški krščanski filozofi so proučevali državo ter razvijali teorijo družbene
pogodbe. Avrelij Avguštin (354−430) je v svoji Božji državi (De Civitate Dei) razlikoval
nebeško in posvetno državo. Če slednja ne uresničuje božje volje, je obsojena na
2

Za celovito predstavitev vseh štirih razvojnih stopenj znamenitega ustoličevanja,
predstavljenega preko naslednjih del: Spreobrnitev Bavarcev in Karantancev, Švabsko ogledalo,
Avstrijska rimana kronika in Knjiga zgodovinskih dejstev ter prikaz kasnejših virov glej Felicijan,
1967/1995 [i. e.] 1995, str. 91−107.
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večno pogubitev. V njej mora po njegovem vladati red, mir in pravičnost, določene
pravice pa so med državljani in oblastjo dogovorjene (Maier, 1998, str. 96−105).
Podobno je tudi Tomaž Akvinski (1225−1274), najpomembnejši teolog in filozof 13.
stoletja, menil, da je vsaka državna oblast dana od Boga. Vendar država ne temelji
neposredno na božjem, ampak na človeškem zakonu, je obrazložil v Sumi teologije
(SummaTheologica). Tako kot za Aristotela je tudi zanj država nekaj naravnega, človek
pa politično bitje. Akvinski je v devetdesetem vprašanju prvega odseka drugega dela
Sume teologije, v člankih od 1 do 3 proučil bistvo in raznolikost zakonov ter njihove
učinke. Iz četrtega članka istega vprašanja pa je mogoče razbrati, da je zakon po
njegovem razumska ureditev, ki jo zaradi skupnega dobrega razglaša oseba, katere
dolžnost je, da skrbi za skupnost. Po člankih od 2 do 4 enaindevetdesetega vprašanja
prvega odseka drugega dela Sume teologije pa je ločil tri vrste zakonov: božji zakon
upravlja z vsem obstoječim in ker naravni zakon po njegovem ne zadošča urejanju
razmerij med ljudmi, obstaja še človeški, ki mora biti usklajen z obema.
V času od 15. do 18. stoletja so nastajale moderne države, kjer so se vse močneje
identificirali pojmi: narod, država in vladar. Ker moderna evropska država ni dopuščala
državne oblasti enim samim rokam, je prišlo do ločitve cerkve od države.
Predstavnik moderne politične misli Niccolò Machiavelli (1469−1527) je v svojih delih
Vladar, Razmišljanja ob prvih desetih knjigah Tita Livija in O vojaški obrti obravnaval
vzroke za nastanek in propad držav ter sredstva, s pomočjo katerih jih državniki lahko
ohranijo. Machiavelli se je kot vladar in zakonodajalec zavedal, da njegovi zakoni in
oblast vplivajo na razvoj nacionalne značilnosti ljudstva, kateremu je vladal ter da
njegova osebnost daje pečat tako državnosti kot tudi družbi. Zanj so dobri zakoni in
dobra lastna vojska temelj vsake države. V Razmišljanjih ob prvih desetih knjigah Tita
Livija pa je poudaril tudi pomen sodelovanja ljudstva v političnem življenju, ker to
vpliva na učinkovitost in trdnost države.
Razsvetljensko naravno pravo je vplivalo na upiranje meščanstva fevdalni neenakosti in
si prizadevalo za uvedbo liberalne pravne države (glej Im Hof, 2005, str. 178−182).
To obdobje slovi po številnih predstavnikih družbene pogodbe. Najbolj priznani so
predstavljeni v nadaljevanju.
Francoski filozof Jean Bodin (1530−1596) je najbolj znan po Šestih knjigah o državi
(Les six livres de la République). Denzer pravi, da to delo »ni samo delo o filozofiji
države, ampak tudi politični smerokaz za tedanjo francosko državo« (1998, str. 276).
Bodin je opredelil pojem suverenosti, temelječe na sporazumu med nosilcem oblasti in
ljudstvom. Po njegovem je, kot pravi Denzer, suverenost »prvenstveno
notranjedržavna oblastna moč«, tesno povezana s pravicami in zakoni, a »manj z
mednarodnopravnim priznanjem in zastopanjem« (1998, str. 278). Na njegovo teorijo
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prenosa suverene oblasti naj bi po ugotovitvah3 Felicijana vplival ravno edinstven
običaj ustoličevanja naših prednikov.
Angleški filozof Thomas Hobbes (1588−1679) je v spisu Leviathan pojmoval državo kot
umetnega nadčloveka - suvereno oblast, ki edina brzda človekovo zversko naravo z
vzpostavitvijo discipline in reda med ljudmi (Maier, 1998a, str. 299−300). Hobbes je po
Maierjevem mnenju interpretiral državo kot »vseobsegajočo uravnavateljico
družbenega življenja« (1998a, str. 301).
Tudi njegov rojak John Locke (1632−1704) je bil filozof in teoretik družbene pogodbe.
V svoji Drugi razpravi o vladi (The Second Treatise of Civil Government) je zagovarjal
pravico do življenja, svobode in lastnine posameznika. S prostovoljnim združevanjem
posameznikov v državo in sklenitvijo pogodbe med njimi in oblastjo te države se je
državna oblast prenesla na vladarja. Tako nastalo družbo je Locke imenoval ''politično
telo'' oziroma ''politična skupnost'' (Euchner, 1998, str. 18). Ukvarjal se je tudi z načeli
ustavne države4, po katerih ta politična skupnost loči zakonodajno in izvršilno oblast,
zahteva pa tudi pravico do odpora (Euchner, 1998, str. 19−22).
Vpliv Lockovega razmišljanja lahko zasledimo tudi pri francoskem pravniku in filozofu
Charlesu-Louisu de Secondatu Montesquieuju (1689−1755), v njegovem zelo obširnem
delu O duhu zakonov (De l'esprit des lois) iz leta 1748. Tudi on je zahteval delitev
oblasti na zakonodajno (zastopniki ljudstva in plemstva), izvršilno (monarh, vlada in
uprava) in sodno oblast (neodvisno porotno sodišče), da bi se preprečile diktature.
Menil je, da mora vsaka država svojo zakonodajo prilagoditi značilnostim naravne
strukture, klime, načina življenja in produkcije države.5 Zakoni posamezne države
morajo biti po njegovem takšni, da bodo ohranjali v ravnotežju svobodo vseh: »V
državi, se pravi v skupnosti, ki ima zakone, je lahko svoboda k večjemu to, da lahko
delaš, kar se sme, in da nisi prisiljen delati, kar se ne sme.« […] »Svoboda je pravica,
da delaš vse, kar dopuščajo zakoni. Če bi državljan delal nekaj, kar zakon prepoveduje,
ne bi bil več svoboden, ker bi tudi drugi imeli takšno moč« (Montesquieu, 1989,
enajsta knjiga, str. 174). V četrti knjigi omenjenega dela pa je preučil naravo treh tipov
vladavin: republikansko, monarhično in despotsko ter ugotovil, da se vsaka od njih
opira na svoje načelo – republikanska na vrlino, monarhična na čast in despotska na
strah.
Izoblikovanje družbene skupnosti je pomenilo izgubo svobode posameznika, zato je
ženevski meščan in filozof Jean-Jacques Rousseau (1712−1778) v uvodu Družbene
pogodbe (Du Contrat Social) iz leta 1762 zapisal: »Človek se rodi svoboden, a
vsepovsod je vkovan v verige« (2001, str. 13). Kot edino možnost povrnitve te
3

Podrobneje o njegovih ugotovitvah glej poglavje 2.4.2 v magistrskem delu.
Za Anglijo 17. stoletja je značilna ustavna monarhija, ki se je v 18. stoletju razvila še v
Franciji, nemška izhaja iz 19. stoletja, ruska monarhija pa je nastala po revoluciji leta 1905.
5
Glej Montesquieu (1989) od devete do devetnajste knjige.
4
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izgubljene svobode je videl v pravični družbeni pogodbi, kjer »vsak pridobi prav toliko,
kolikor je izgubil, obenem pa [pridobi] več moči, da ohrani tisto, kar ima« (2001, str.
23). Pomen družbene pogodbe je pojasnil: »Vsak od nas daje svojo osebo in vso svojo

moč pod vrhovno vodstvo obče volje; in vsakega člana sprejmemo v telo kot nedeljiv
del celote« (2001, str. 23). Po njegovem so le tovrstni dogovori temelj vsake zakonite
oblasti (glej Rousseau, 2001, str. 91).
18. stoletje si velja zapomniti tudi po prvi sodobni federaciji na svetu – ZDA. Angleške
kolonije so si tedaj izborile samostojnost in se zaradi skupne obrambe leta 1778
povezale v konfederacijo, iz katere se je kmalu razvila federacija.
Državo 19. stoletja bi lahko označili kot nekakšno sredstvo, s katerim je vladajoči
razred prisiljeval delavski razred k izkoriščanju. Karl Marx (1818−1883) se je zavedal,
da bo kopičenje bogastva lastnikov tovarn pripeljalo do spopada med buržoazijo in
delavskim razredom. V Komunističnem manifestu (Manifest der kommunistischen
Partei) je prikazal, kako lahko država postane instrument v rokah buržoazije, ko je
zapisal: »Moderna državna oblast ni drugega kot le odbor, ki samo upravlja skupne
posle vsega buržoaznega razreda« (Marx, 2008, str. 3). Poziv »proletarci vseh dežel,
združite se« pa je napovedal neizogibno revolucijo in zmago proletariata. Evropske
države, predvsem Francijo, Italijo ter nemške in habsburške dežele je leta 1848 res
stresel val revolucij in jim prinesel novo državno in ustavno ureditev (Bleicken (ur.),
1981, str. 490−493).
19. in prehod v 20. stoletje sta izoblikovali nacionalno državo.6 Prvi primer
revolucionarne narodne države je bila Francija pod vladavino Napoleona III
(1808−1873), sledile so ji Italija, Nemčija in Avstro-Ogrska. Na ozemlju nekdanje
Jugoslavije, zlasti v Sloveniji, Bosni in Makedoniji so se tedaj začele kazati težnje po
združitvi južnih Slovanov, ki so leta 1918 pripeljale do Kraljevine Srbov, Hrvatov in
Slovencev in kasneje do federativne države Jugoslavije, po vzoru iz leta 1922 nastale
federacije sovjetskih narodov – Zveze sovjetskih socialističnih republik, ki je
predstavljala prvo federacijo socialističnega tipa (Bleicken (ur.), 1981, str. 563).
V obdobju med obema vojnama se je v nekaterih državah, zlasti v Italiji in Nemčiji
pojavil totalitaristični politični sistem. Iz tega obdobja izvirajo tudi kapitalistične in
socialistične države.
Ruski religijski filozof Nikolaj Berdjajev (1874−1848) je videl v socializmu ostro
nasprotje demokraciji: »Socializem načelno zanikuje suverenost ljudstva, svobodno
izrekanje ljudske volje in pravico slehernega državljana, da sodeluje v tem izrekanju
volje« (1999, str. 116).
Nacionalsocialistu Adolfu Hitlerju (1889−1945) pa je država služila kot »sredstvo za
dosego cilja«, kar je bilo po njegovem »ohranitev in krepitev skupnosti telesno in
duševno sorodnih bitij« (2006, str. 359).
6

Več o tem glej Bleicken (ur.), 1981, str. 503−508.
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Francoski profesor filozofije in teologije Jacques Maritain (1882−1973) je v knjigi
Človek in država, kjer je med drugim kritično obravnaval tudi državo, zapisal: »Država
je samo organ, ki sme uporabljati moč in prisilo in ga sestavljajo strokovnjaki oz.
specialisti za javni red in blaginjo; je orodje v službi človeka« (2002, str. 29). Posebno
pozornost je v tem delu namenil zgrešenemu konceptu pomena suverenosti, saj
politično telo, država in ljudstvo ne morejo biti suvereni v smislu popolne samostojnosti
(2002, str. 58−66).
Ne smemo pozabiti, da država za svoje nemoteno delovanje potrebuje razvito
gospodarstvo in dobro finančno osnovo. Ob tem pa naj spomnim, da države že od
nekdaj med sabo komunicirajo preko svojih institucij in tako s svojim obnašanjem
vzajemno vplivajo druga na drugo.
Današnje države se ne predstavljajo le z grbom, zastavo in himno, ampak je njihov
poudarek na različnih aspektih demokratičnosti ustanov in sistema. Uveljavil se je
pojem državne blaginje oziroma socialne države, po katerem država zagotavlja
minimalno socialno varnost svojemu državljanu.
Vse večji pomen pridobiva globalizacija, ki odpravlja meje in zaprtost držav, kar
zahteva novo opredelitev suverenosti7 nacionalnih držav. Svetličič primerja vlogo
današnje države z »vlogo olja v kolesju globalizacije, da skrbi za čim bolj udobno in
varno vožnjo, s čim manj nesrečami in uravnava hitrosti glede na zunanje okoliščine«
(2004, str. 134).
Ferfila pravi, da se »politike držav danes morajo podrediti mednarodnemu okviru –
konvencijam, dogovorom, predpisom itd.«, »zato je suverenost držav po eni strani
omejena« (2007, str. 32). Strinjam se z njegovo trditvijo, da bodo nacionalne države
morale sprejeti koncept ''deljene suverenosti'', vendar bodo tudi v bodoče ostale
»odgovorne za domače politike, za uresničevanje odločitev, sprejetih na mednarodnem
nivoju ter za koordiniranje različnih skupin igralcev na nacionalni in mednarodni ravni«
(2007, str. 33). Njihova vključitev v sistem deljene suverenosti po njegovem ne
zmanjšuje njihove sposobnosti oblikovanja politik, le vprašanje demokratičnega deficita
globalnega upravljanja ostaja odprto.
Ferfila je prepričan, da nacionalni državi v procesu globalizacije še niso šteti dnevi,
verjame pa, da bo prišlo do njenega redefiniranja na številnih področjih, tako našteva
kar štiri (2007, str. 57−58):
• nadnacionalni upravljavski in regulatorni sistemi predpostavljajo delovanje
nacionalnih institucij, kar bo močne in učinkovite nacionalne države le
nadgradilo;
7

V preteklosti sta imela močan pomen državna, nacionalna in ljudska suverenost, danes pa bi
zaradi EU, mednarodnih organizacij ter globalizacije lahko že govorili o zatonu klasičnega
pojmovanja suverenosti. O njegovem zatonu pišeta Matteucci, 1999, str. 189−192 in Svetličič,
2004, str. 132-134, ki piše tudi o novem konceptu suverenosti – "deljeni avtonomiji" oziroma o
»kooperativni avtonomiji ali suverenosti držav«.
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•
•

•

novi načini oblikovanja politik, ki se povezujejo v regionalna in globalna
omrežja;
procesi oblikovanja mednarodnega pravnega reda postavljajo nacionalne države
vse bolj na mednarodno prizorišče, kjer se njihova legitimnost meri glede na
mednarodna pravila in kriterije;
procesi demokratizacije in civiliziranja tržnega gospodarstva v nacionalni državi.

Ferfila ostaja pri številki štiri tudi, ko upoštevajoč državne institucije ter odnose med
družbo in državo razvršča današnje države glede na prisotnost demokracije v njih.
Tako loči države: z dolgo demokratično tradicijo, demokratične države nekdanjega
socialističnega tabora, kvazidemokratične in nedemokratične države (2008, str.
24−36). Poudarja pa tudi pomen pristopa »area study«, ki omogoča multidisciplinarno
analizo posamezne države ali regije (glej Ferfila, 2008, str. 106−114).
Omenila sem zgolj peščico posameznikov, ki so skozi človeško zgodovino proučevali
državo, a naj to zadostuje.
Tu se moramo obvezno dotakniti tudi državljanstva. Pojmovanje klasičnega
državljanstva je povsem drugačno kot pojmovanje državljanstva v EU, kar bomo videli
predvsem v šestem poglavju tega magistrskega dela. »"Konstituiranje državljanstva"
(politia) je zares videti kot koncentrat protislovij, zaradi katerih je konstrukcija politične
enote novega tipa – ne federalne, ne nacionalne, ne imperialne - "nujno nemogoča"«,
pravi Balibar (2007, str. 2). Evropsko državljanstvo naj bi vzpostavilo nov sistem pravic,
ki naj bi jih EU zagotavljala posameznikom in družbenim skupinam.

2.3 NAROD
Etimološki izvor besede »narod« izhaja iz latinske besede nasci. Prvotna skupnost izven
same družine je bila pri indoevropskih ljudstvih ''župa'', ki je pri nekaterih narodih
kasneje služila za osnovo njihove družbene organizacije, izhajajoče iz rodovne ureditve
(Šavli, 2007, str. 50).
Narod opredeljujejo skupna rodna pripadnost, bližnja zgodovina, kulturna sorodnost,
lasten knjižni jezik in narodna zavest. Maritain pravi, da je »narod skupnost ljudi, ki
cenijo lastno preteklost in ki ljubijo sami sebe takšne, kot vedo in si zamišljajo, da so, z
neke vrste neizogibno usmerjenostjo vase« (2002, str. 21). Narod je nad državo, toda
ne zaradi države, saj država obstoja zaradi naroda, in v federaciji je to večnarodni
narod. Narod je tudi skupnost državljanov, nosilcev suverene države. Predvsem
samoodločba naroda s pravico do odcepitve in priključitve, referendum pa tudi samo
sprejemanje ustave predstavlja suvereno voljo ljudstva.
Največ, kar narod lahko doseže je, da je državotvoren. Za največjega nasprotnika
nekega naroda in njegove samoodločbe velja ravno večnarodna država. To smo
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Slovenci izkusili večkrat tudi sami. Pravica do samoodločbe naroda spada tudi med
temeljna načela mednarodnega prava.
Imena današnjih narodov, npr. Angleži, Francozi, Nemci, Italijani, Slovenci itd. so se
izoblikovala postopoma. Izrazi ''ljudstvo'', ''etičnost'', ''rasa'' in ''etnogeneza'' so
dediščina tisočletij razpravljanj, opažanj in domnev, vendar je poseben način njihove
rabe danes nov, opozarja zgodovinar Geary (2005, str. 49). Jezik in kultura se včasih
nista povsem ujemala, ker sta višji sloj in politična elita po navadi govorila precej
drugačen jezik kot njihovi podrejeni (Im Hof, 2005, str. 278).
Opozoriti velja na Herodota, ki ni bil le grški zgodovinar, ampak tudi prvi etnograf, saj
je v svoji Zgodovini opisoval narode in kulture takrat znanega sveta. Predvsem sta
etnografsko obarvani druga knjiga, kjer predstavi egipčanske običaje in šege, ter
četrta, kjer opisuje Skite.
Razne legende pričajo, kako so razna ljudstva zaradi določenih vzrokov prepotovala vso
Evropo, preden so se v njej ustalila in s sabo prinesla tudi svojo kulturo in jezik (glej
Geary, 2005, str. 42). Toda zgodovina narodov, ki so naseljevali Evropo v zgodnjem
srednjem veku, se po mnenju Gearya ni pričela v 6., ampak v 18. stoletju (2005, str.
19). Im Hof pravi, da je bil »pojem ''ljudstva'' v smislu naroda« v 18. stoletju »več
kakor zgolj sinonim za pojem države« (2005, str. 278). Tedaj je predstavljal narod
predvsem deželo oziroma območje z že od nekdaj izoblikovano celoto, kraljem ali
cesarjem in s svojo vero. Za obdobje razsvetljenstva je bil značilen »razsvetljenski
patriotizem«, ki je narod pojmoval kot »del skupnega človeštva«, ki je »verodostojen
samo, če je v službi človeštva« (Im Hof, 2005, str. 282).
In ravno iz obdobja razsvetljenstva izhajajo temelji slovenskega narodnega preporoda,
je ugotovil Prunk (1993) v knjigi Slovenski narodni vzpon, kjer je podrobno predstavil
značilnosti in posebnosti slovenskega narodnopolitičnega razvoja od narodnega
preporoda konec 18. stoletja do razglasitve samostojne države ter njenega
mednarodnega priznanja. Strinjam se z Bučarjevo ugotovitvijo, da je potrebno največ
8

zaslug pri izoblikovanju slovenske narodne zavesti pripisati katoliški duhovščini , ki je
bila v ospredju tudi v gibanju za narodno emancipacijo 19. in 20. stoletja (2007, str.
57−61).
Slovence pa je tedaj v boju za lastno samostojnost začelo obremenjevati prepričanje o
lastnem izvoru »hlapčevskega naroda«. Zgodovinske listine o Karantancih oziroma
Slovencih odkrivajo, da to nikakor ne drži, dokazuje Šavli, ki ugotavlja, da je to
prepričanje izviralo iz velikonacionalnih političnih in ideoloških razmer druge polovice
19. in začetka 20. stoletja (glej Šavli, 2007, str. 7−15).

8

Predvsem prizadevanja Antona Korošca, Janeza Kreka, Ehrlicha Lamberta, Antona Martina
Slomška in drugih za slovenski narod sta obširno opisala Prunk (1993) in Žebot (1990).

19

Ena od posledic nacionalizma je bil tudi evropski imperij z imenom Sovjetska zveza.
Diktatorja Benito Mussolini (1883−1945) in Hitler sta si s propagando in
manifestacijami prizadevala italijanski oziroma nemški narod preobraziti v družbeno
razčlenjeno, a politično homogeno množico, katere edina vrednota je narod. Hitler je
bil slepo prepričan, da «če bi nemško ljudstvo v svojem zgodovinskem razvoju imelo
tisto čredno enotnost, kakršno poznajo druga ljudstva, bi bil Nemški Reich danes
bržkone vladar zemeljske oble« (2006, str. 362).
Na veliko krizo identitete je s prstom pokazala tudi jugoslovanska državljanska vojna
ob koncu 20. stoletja, ko so krvne vezi združenega ljudstva »ovirale« demokracijo v
Jugoslaviji.
Toda Geary opozarja, da sebe ne bomo nikoli našli v preteklosti, saj npr. Srbi, ki »so
nastali iz propadajočih preostankov avarskega cesarstva, niso ljudstvo, ki je bilo
poraženo v kosovski bitki leta 1389, niti Srbi, ki jih je Slobodan Milošević (1941-2006)
pozival k nacionalnemu samopoveličevanju« (2005, str. 177).
Torej v ne tako daljni preteklosti so vojne in etična čiščenja služila tudi namenu
povzdigovanja naroda kot najvišje vrednote skupnosti nacionalne države.
Tudi današnja nacionalna država vsebuje politične ustanove in ima svoj pravni in
ustavni red. Tako države kot tudi narodi so se izoblikovali in spreminjali skozi stoletja,
predvidevam, da tudi v prihodnosti ne bo nič drugače.
ES ni imela namena posegati v področje nacionalne države. Robert Schuman
(1886−1963) je v svojih spominih Za Evropo zapisal: »Politične meje so plod
zavidljivega zgodovinskega in narodnostnega razvoja, dolgotrajnega prizadevanja za
narodno zedinjenje; niti pomisliti ni mogoče na to, da bi jih izbrisali. V drugih obdobjih
so jih prestavljali z nasilnim osvajanjem ali rodovitnimi porokami. Danes bo zadoščalo,
če jim ne pripisujemo nekdanje vrednosti. V Evropi bodo morale naše meje biti čedalje
manjša ovira za izmenjavo idej, oseb in blaga. Čut solidarnosti bo zmagal nad poslej
preseženim nacionalizmom« (2003, str. 15).
To dokazuje, da se je Schuman še predobro zavedal, da Evrope ne ogroža razdeljenost
na narode, ampak želja po nadnacionalni državi. Verjel je, da bo imela evropska
integracija trdne temelje le, če bodo v njej upoštevani vsi narodni, kulturni pa tudi
duhovni dejavniki.
Bučar meni, da je Slovenija s svojo jugoslovansko izkušnjo EU dokazala, da ni mogoče
živeti v enotni državi z enotno zakonodajo in administracijo, katero na drugi strani
odražajo narodnostna in kulturna raznolikost, razlike v civilizacijski in razvojni stopnji,
zgodovinskih izkušnjah, veroizpovedi, celo abecedi in v etičnih pojmovanjih. V
nadaljevanju pa je ugotovil, da zaradi teh izkušenj in tistih iz časa Avstro-Ogrske lahko
Slovenija veliko pomaga EU, ki je pred podobnimi izzivi, morda tudi pred enako usodo,
če pri rešitvi vprašanja, kako povezati različnost v celoto, ne bo uspešna (2007, str.
317).
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2.4 USTAVA
»Ustava« izvira iz latinske besede constitutio (glej Tavzes (ur.), 2002, str. 605). Iz nje
izvira tudi ime za ustavo nekaterih držav, npr. konstitucija v Rusiji, constitution v
Franciji itd.
Ker sprejem ustave pomembno vpliva na razvoj ustavnega prava posamezne države,
menim, da se je tu potrebno najprej dotakniti pojma ustavnega prava. Ta je po obsegu
ožji od državnega prava in vsebuje ustavne običaje in pravne norme, ki so nastajali
sočasno z izoblikovanjem države in politične oblasti. Najpomembnejši vir ustavnega
prava pa je ustava.
Ustava je najvišji, temeljni in splošni pravni akt, s katerim se ureja ustavna materija.
Za pravilno in celovito obravnavo pojma ustave je potrebno v kompleksno celoto
povezati tri temeljne elemente: pravni izraz temeljnih načel politične ureditve, posebni
pravni postopek za njihovo določitev in družbene odnose, ki so stvarni temelji in
vsebino ustavnih predpisov (Rupnik, 1992, str. 25−26).
Poleg pravnega in političnega pomena ima ustava tudi sociološki pomen, saj
predstavlja različne družbeno-ekonomske in kulturne odnose ter vrednote določene
družbe. Je tudi izraz in rezultat prizadevanj po uveljavitvi načela pravne države, z
zahtevo po pravični in demokratično urejeni državi. Ustava pomeni tudi vir prava za
nastajanje vseh drugih splošnih pravnih aktov, ki morajo biti v skladu z njo. V
vsebinskem smislu je to splošni in abstraktni pravni akt, s katerim ustavodajalec
posplošeno izraža določeno hotenje o zaželenem ravnanju nedoločenega števila
subjektov.
S pravnega vidika se ustava opredeljuje v formalnem in materialnem smislu. V
materialnem smislu je ustava akt, ki vsebuje tiste norme, ki urejajo pravno ureditev
najvišjih državnih organov ter priznanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin. V
formalnem pomenu pa je ustava pravni akt najvišje pravne moči, ki se sprejema po
posebnem postopku. Ustava v formalnem smislu je izražena v zahtevi, da mora biti v
pisni obliki, kar zagotavlja preglednost njenih norm.
Ustava nam poda splošen oris načina vladanja in upravljanja posamezne države, ne
more pa nam posredovati natančnega opisa političnega sistema države. Lahko bi
dejala, da ustava predstavlja zunanji »znak« oblasti.
Ustave delimo na: pisane ali nepisane, kodificirane ali nekodificirane, toge ali gibke.
Ustava se praviloma sprejema oziroma spreminja po posebnem ustavnorevizijskem
postopku, ki ga izvede zakonodajno telo ali ustavodajna skupščina. Kot dodatna
možnost odločanja v postopku spreminjanja ustave pa obstaja še ustavnorevizijski
referendum.
Za prehod iz absolutne v ustavno monarhijo je bila značilna oktroirana ustava, vsiljena
s strani monarha, npr. Ustava kraljevine Jugoslavije iz leta 1931, ki jo je sprejel
jugoslovanski kralj Aleksander I. Karađorđević (1888−1934).
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Skozi vso svojo zgodovino se je ustava nenehno dopolnjevala, spreminjala svoje
različne dele in se tako izpopolnjevala. S prilagajanjem različnim časom in okoliščinam
si je izborila preživetje. Danes razvrščamo ustave tudi glede na družbeno in politično
realnost, v kateri poteka uresničevanje ustave (normativne, nominalne in semantične
ustave), in glede na oblike države (obliko vladavine, državne oblasti, državne ureditve
in obliko političnega sistema).

2.4.1 Prvine ustavnosti v Antiki
Antično grško ustavno ureditev odraža Atenska ustava, ki je bila temeljito reformirana
dvakrat:
• 595/593 pr. n. š. jo je reformiral Solon (638−558 pr. n. š.) z uvedbo štirih
premoženjskih razredov; ustanovil naj bi tudi svet štiristotih, ki je nadziral
državne uradnike in sestavljal dnevni red za ljudski zbor oziroma skupščino;
izpeljal pa je tudi reformo pravnega sistema z uvedbo pritožnih sodišč za
okrepitev pravne varnosti; za nadzor nad ustavo in zakoni je bil pooblaščen
areopag (Thorley, 1998, str. 27−30).
• 508/507 pr. n. š. so se začele Kleistenove reforme. Kleisten (600−570 pr. n. š.)
je meščanstvo razdelil po zemljepisnih enotah (filah) in ustanovil svet petstotih
(bulé); ljudska skupščina (eklezija) je bila nadzorno telo države; porotna
sodišča (dikasteriji) pa so pomenila bistveno potezo tedanje demokracije
(Thorley, 1998, str. 38−54).
487/486 pr. n. š. se je atenski arhontat začel določati z žrebom (Thorley, 1998, str.
71), 482 pr. n. š. so tudi najrevnejši pridobili politične pravice (Thorley, 1998, str. 80)
in 462/461 pr. n. š. je bilo nadzorstvo nad atenskim ustavnim redom preneseno na
novi demokratični svet in na ljudsko skupščino (Thorley, 1998, str. 83).
Razvoj ustavne ureditve rimske republike (Bleicken (ur.), 1981, str. 191):
• Ok. 500/475 pr. n. š. je senat postal središče države, izvršilno oblast je opravljal
magistrat.
• V obdobju ok. 460−ok. 370 pr. n. š. so si plebejci izborili pravno in politično
enakopravnost ter dosegli, da se je pravo zapisalo na Zakoniku XII plošč.
• 133 pr. n. š. so bili z absolutizacijo magistratskega dajanja pobud za zakone
ogroženi temelji republike.
• 88 pr. n. š. je prišlo do "militariziranja" politike.
• 82/79 pr. n. š. je prišlo do decentralizacije vojske, ljudskim tribunom pa je bila
odvzeta moč, ki so jo leta 70 pr. n. š. pridobili nazaj.
• 67/63 pr. n. š. so izredna vojaška poveljstva Cezarja in drugih plemičev,
dobljena preko ljudskega tribunata, spodnesla ravnovesje aristokratske politične
ureditve, ki se je leta 49 pr. n. š. dokončno sesula.
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V Antiki je ustava že obstajala, ni pa še bila izoblikovana v enotni akt z vsemi
temeljnimi normami, ki so bistvene za organizacijo in delovanje države. Zato antično
pojmovanje ustavnosti ne more imeti neposrednega vpliva na razvoj moderne
ustavnosti.

2.4.2 Prve ustavne listine in rojstvo človekovih pravic in svoboščin
Prve pravne in politične listine so bile sprejete v srednjem veku. Predvsem Anglija je
bila na tem področju najbolj dejavna.
Angleški kralj John (1166−1216) je bil junija 1215 prisiljen potrditi Veliko listino o
svoboščinah (Magna Charta Libertatum). To je najstarejši ustavni akt na svetu. Ta
fevdalna pogodba je z uvodom in 63 členi določila in zavarovala pravice fevdalnega
plemstva, mesta London in pravice svobodnjakov do kralja. Revolucionaren je
predvsem njen 61. člen, ki omejuje absolutno oblast kralja. Lahko bi rekli, da je bil
ravno s to listino postavljen prvi temelj sodobnega konstitucionalizma.
Peticija pravic iz leta 1628 (Petition of Rights) je dokument z ustavnim pomenom, ki je
ponovno potrdil in zagotovil pravice in svoboščine za vse prebivalstvo, ne le za
plemstvo in omejil vladarjevo oblast pri določanju davkov, za kar je ta moral pridobiti
soglasje od parlamenta. Če posameznik ni hotel plačati davkov, ki jih parlament ni
potrdil, ga ni bilo dovoljeno preganjati. Vsakdo je imel tudi pravico do naravnega
sodnika, s čimer je bilo mišljeno porotno sodišče, izredna sodišča pa so veljala za
nezakonita.
Obdobje tovrstnih listin oziroma družbenih pogodb9 se je nadaljevalo šele v drugi
polovici 17. stoletja z zakonom Habes corpus, ki ga je sprejel angleški parlament leta
1679. Zakon je prvi pravni akt v zgodovini svetovne ustavnosti, ki je celovito varoval
človekove pravice v primeru, ko je šlo za kazenski postopek. Pripomogel je k večji
pravni varnosti z uvedbo sodišč s porotniki ter prepovedjo samovoljnih aretacij. V njem
najdemo tudi načelo zakonitosti v kazenskem postopku – nihče ne more odgovarjati za
kaznivo dejanje, če ni bilo že prej tako določeno v zakonu.
Razvoj ustavnega sistema vladanja je spodbudila slavna angleška revolucija iz leta
1688/89. Angleški parlament je leta 1689 zahteval od tedanjega kralja Viljema III.
Oranskega (1650−1702) sprejem Listine pravic (Bill of Rights), ki je razmejila oblast
med monarhom in parlamentom. Monarh se je bil po novem dolžan podrejati zakonom.
S pravico suspenzije zakonov je bilo določeno, da kralj ne sme suspendirati in izvajati
9

Teorija družbene pogodbe je teorija o izvoru družbe in politične oblasti, družbena pogodba pa
je tudi zgodovinsko dejstvo in sestavni del političnega razvoja, ki je privedel do
konstitucionalizma, saj je zahteval omejitev oblasti s pisnim dokumentom. Teorija in teoretiki
družbene pogodbe: J. Althusius, T. Hobbes, B. Spinoza, S. Pufendorf, J. Locke, J.-J. Rousseau,
I. Kant so predstavljeni v tretjem poglavju Matteuccijeve Novoveške države, 1999, str.
193−224.
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zakonov brez odobritve parlamenta. Vlada je po novem postala odgovorna parlamentu.
Vse to je krepilo vlogo parlamenta. Listina je še določala, da imajo podložniki pravico
vlagati peticije, volitve v parlament so postale svobodne, opredeljena je bila svoboda
govora itd. Parlament je z njo postal zakonodajna, kralj pa izvršilna oblast.
Za uveljavljanje in krepitev človekovih pravic je imela velik pomen druga polovica 18.
stoletja, ko so bile sprejete prve pisane ustave.
Najprej velja omeniti ameriško Virginijsko deklaracijo o pravicah človeka in državljana10
(Virginia Declaration of Rights) iz leta 1776, ki je služila kot nekakšno opravičilo za
odcepitev od Anglije. Njen 1. člen govori o pravicah, ki so prirojene vsakomur. Oblast
je po 2. členu v rokah ljudstva in iz njega tudi izhaja. Če bi vlada delovala v nasprotju z
določenimi cilji, bi imelo ljudstvo po 3. členu neodtujljivo in nedotakljivo pravico
preoblikovati, spremeniti ali odpraviti to vlado.
1. člen francoske Deklaracije o pravicah človeka in državljana (La Déclaration des droits
de l'Homme et du citoyen) iz leta 1789 je določal, da se ljudje rodijo in živijo svobodni
in enaki v pravicah. Družbene razlike smejo temeljiti le na splošnem interesu. Svoboda
je v tem, da lahko storiš vse, kar ne škodi drugemu, določa njen 4. člen. 16. člen pa
trdi, da družba, v kateri ni zajamčeno varstvo pravic in ne pozna delitve oblasti, nima
ustave. Postala je sestavni del prve francoske ustave, nanjo pa so se sklicevale tudi vse
kasnejše francoske ustave.
Leta 1793 se je francosko ljudstvo odločilo, da svoje svete in neodtujljive pravice
razglasi v Deklaraciji o pravicah človeka in državljana ali Montagnarski deklaraciji, ki je
bila tudi sestavni del ustave francoske republike ali Montagnarske ustave, sprejete 24.
6. 1793. V njej našteva v 2. členu naslednje pravice: enakost, svobodo, varnost in
lastnino. Njena posebnost so prvi zametki socialne države, ki se kažejo v 21. členu, ki
govori o javni pomoči in določa, da je družba »dolžna preživljati državljane, ki se
znajdejo v stiski, bodisi tako, da jim priskrbi delo, bodisi tako, da zagotovi sredstva za
preživljanje tistim, ki za delo niso sposobni«. Npr. njen 22. člen določa še pravico do
izobrazbe, 25. člen pa narekuje, da »suverenost pripada ljudstvu; je ena sama,
nedeljiva, nezastarljiva in neodtujljiva«.
Naj tu omenim tudi načrt Deklaracije mednarodnega prava iz leta 1795, opata
Grégoirea (1750−1831), ki je urejala mednarodne odnose in z izoblikovanimi načeli
mednarodnega prava vplivala tudi na poslanstvo in delovanje Društva narodov iz leta
10

Felicijan (1967/1995 [i. e.] 1995) ugotavlja in dokazuje, da je Deklaracija o neodvisnosti ZDA
iz leta 1776, imenovana tudi Jeffersonova ustava, nastala na idejnih temeljih pogodbene teorije,
ki jih je zbral in utemeljil Bodin v svojem delu Šest knjig o republiki. Zato na str. 45−48 navaja
primere Bodinovih trditev iz njegovega omenjenega dela, ki jih je pravnik in državnik ZDA
Thomas Jefferson (1743−1826) uporabil v omenjeni deklaraciji. Bodin naj bi iz dela De Europa
papeža Pia II. izvedel za obred slovenskega plebiscitarnega ustoličevanja koroških vojvod na
knežjem kamnu na Gosposvetskem polju, kar je predstavljalo vrhunec takratne evropske
demokracije.
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1919 ter kasneje na nastale mednarodne integracije in nasploh na razvoj
mednarodnega prava (glej Degan, 1991, str. 253−258).

2.4.3 Doba vladanja po ustavi
Najstarejša pisana ustava na svetu je Ustava republike San Marino (Statuta Decreta ac
Ordinamenta Illustris Reipublicae ac Perpetuae Libertatis Terrae Sancti Marini) iz leta
1600, ki je z obsegom šestih knjig podrobno urejala vsa področja življenja v državi.
Na razvoj ustavnega prava je imelo največji vpliv revolucionarno gibanje tako v Ameriki
kot tudi v Evropi, zlasti v Franciji.
Ozaveščenost Američanov o ideji o svobodnem in suverenem ljudstvu ter omejitvi
oblasti je zaslužna, da so ti 4. 7. 1776 razglasili svojo neodvisnost v Deklaraciji za
neodvisnost (The United States Declaration of Independence).
Naslednji korak je bila zveza trinajstih kolonij oziroma konfederacija, katere delovanje
in pristojnosti so urejali Členi konfederacije, ki se štejejo za prvo ameriško ustavo (glej
Toplak, 2005, str. 14).
Bolj znana pa je Ustava ZDA11 iz leta 1787, ki je tudi še vedno veljavna in je hkrati tudi
prva ustava federativne države. Kasneje je bila večkrat dopolnjena in razčlenjena z
ustavnimi amandmaji. Zasnovana je bila po vzoru Virginijske ustave. Ameriška ustava
prvotno ni urejala pravic in svoboščin človeka in državljana. Šele kasneje so bili sprejeti
ustavni amandmaji, ki so to področje uredili. Ameriška ustava je posebna tudi zato, ker
je uvedla predsedniški sistem s kongresom kot nosilcem zakonodajne oblasti in
predsednikom kot nosilcem izvršilne oblasti.
Za prvo moderno evropsko ustavo bi lahko šteli poljsko ustavo, sprejeto 3. 5. 1791, ki
pa dejansko ni nikoli stopila v veljavo. Tedanjo državo je razglasila za ustavno
monarhijo, njen 1. člen je za državno veroizpoved imenoval rimsko-katoliško vero, 2.
člen je določal versko svobodo in prepoved pregona zaradi veroizpovedi in s 5. členom
je uvedla delitev oblasti na tri dele. Po prvem odstavku 6. člena naj bi bila zakonodajna
oblast - sejem sestavljena iz dveh domov: doma poslancev in senata. Zadnji odstavek
6. člena pa je določil, da se o spremembah ustave odloča vsakih petindvajset let. Za
sprejem njenih sprememb je ustava pooblastila ustavni sejem.
Septembra istega leta je sledila prva udejanjena evropska ustava - francoska ustava. V
njej je bila zapisana volilna pravica, ljudsko glasovanje in bil uveden skupščinski
sistem. Z njo je Francija formalno uzakonila tudi suverenost ljudstva. Kralj je moral
priseči nanjo in je lahko bil po njej tudi odstavljen.
Kdaj je svojo ustavo dobila Velika Britanija datumsko ne moremo opredeliti, saj se je ta
razvijala postopoma in brez večjih pretresov, in kar je najpomembneje – ni zapisana.
11

Podrobno o nastanku Ustave ZDA glej Toplak, 2005, str. 15−25.
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To je njena posebnost. Z bistvenimi zgodovinskimi ustavnimi dokumenti smo se že
seznanili, vendar ti niso edini vir angleške ustavne ureditve. Mednje sodijo še: zakoni,
pravila občega prava, odločbe angleških sodišč, notranji predpisi in ustavni običaji ter
običaji parlamenta. To pomeni, da je pretežni del angleške ustavne ureditve v pisani
obliki. Vprašanje, ali angleška ustava obstaja je bilo zelo aktualno konec 18. stoletja:
npr. Thomas Paine (1737−1809) je leta 1791 trdil, da, ker ta ni zapisana »nikakor ne
obstaja in da tudi ni nikoli obstajala, in da bi moralo potemtakem ljudstvo ustavo
izoblikovati« (Lively in Lively, 1997, str. 8−9), medtem ko je Edmund Burke
(1729−1797) leto prej trdil nasprotno (Lively in Lively, str. 16−17). Da je občutek
ustavnosti med Angleži že od nekdaj globoko zasidran, dokazuje zlasti vrsta ustavnih
razprav vplivnih angleških politikov in poslancev ter profesorjev angleškega prava od
18. do 20. stoletja.12
Za začetek razvoja konstitucionalizma v Habsburških deželah se šteje postnapoleonsko
obdobje, ko je bila leta 1815 sprejeta Ustava Nemške zveze štiriintridesetih nemških
držav in štirih svobodnih mest, ustanovljena na Dunajskem kongresu (Cvirn, 2006, str.
1−3). Konstitucionalizem je, kot ugotavlja Cvirn, postal pomembno vprašanje marčne
revolucije leta 1848, katere rezultat je bila 25. 4. 1848 sprejeta Aprilska (Pillersdorfova)
ustava, ki se šteje med predkonstitucionalne ustave zaradi velikih pristojnosti vladarja,
ki si je oblast delil s parlamentom in vlado, ohranil pa je pravico do zakonske iniciative,
sankcioniranja zakonov, odločanja o vojni itd. Katalog temeljnih pravic človeka in
državljana je državljanom zagotavljal osebno svobodo, pravno varnost, svobodo
govora, tiska, nedotakljivost pisemskih pošiljk, pravico do združevanja in svobodnega
ukvarjanja s pridobitno dejavnostjo. Ustava je tudi zagotavljala neodvisnost sodstva in
sodnikov ter svobodo veroizpovedi (Cvirn, 2006, str. 9−12). Habsburški
konstitucionalizem se je leta 1851 »razgradil« (glej Cvirn, 2006, str. 70−71), leta 1860
pa je bil z Oktobrsko diplomo ponovno vzpostavljen (glej Cvirn, 2006, str. 81−85).
Leta 1848 je Italija dobila Albertinski statut (Statuto Albertino). Kljub prisotnosti vlade,
parlamenta in sodstva, je kralj upravljal z oblastjo. Med drugim je tudi sam imenoval
ministre, ki so mu bili tudi politično odgovorni. Kasneje se je to spremenilo, saj je ta
statut postal ustava in s tem pomenil začetek ustavne monarhije v Italiji.
Francoska ustava iz leta 1848 je ponovno uvedla republiko. Poleg človekovih pravic in
svoboščin, povzetih iz deklaracije iz leta 1789 in prve francoske ustave iz leta 1791 je
ta ustava ustanovila tudi nove pravice, npr. 13. člen je določal pravico do izobrazbe,
svobodo in enakopravnost v odnosih med delodajalci in delavci ter pravico do socialne
pomoči za bolne in osirotele otroke. 18. člen je vseboval načelo demokratične oblasti,
po kateri oblast izhaja iz ljudstva, 19. člen pa načelo delitve oblasti, s 25. členom pa se
je volilna pravica priznala vsem Francozom, ki so že dopolnili starost 21 let.
12

Ključni odlomki njihovih del in prispevkov so objavljeni v knjigi Jacka in Adama Livelya
(1997), kjer so tudi deli angleških parlamentarnih razprav in polemik ter razprave o angleški
demokraciji.
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Ustava Ruske socialistične federativne sovjetske republike iz leta 1918 (Constitution of
the Russian Soviet Federal Socialist Republic) je prva socialistična ustava, znana tudi
kot Leninska ustava, ki razkriva, da država tedaj ni vsebovala institutov parlamentarne
demokracije, ampak je v njej vladala diktatura proletariata. »Oblast« je bila pojmovana
z »delom« in »lenuhi« niso mogli sodelovati pri izvrševanju oblasti, kar dokazuje 18.
člen: »Kdor ne dela, naj ne je!«
Tudi kasnejša Ustava Sovjetske zveze iz leta 1936 (Constitution of the USSR) ali
Stalinska ustava pravice človeka in državljana zgolj omenja, saj vemo, da je v
tedanjem času večkrat prišlo do grobih kršitev teh pravic – spomnimo se, da je diktator
Josip Visarijonovič Džugašvili Stalin (1878-1953) tedaj množično izvajal »politične
čistke«. Kot edino politično organizacijo ustava navaja politično stranko komunistično
partijo.
Nemško Weimarsko ustavo iz leta 1919 pa je odlikovalo priznanje demokratičnega
sistema, odpravila je polfevdalne in cerkvene privilegije ter uvedla številne gospodarske
in socialne pravice: pravico do soodločanja, svobodo veroizpovedi, pravico do
izobraževanja, pravico do dela, lastninsko pravico, duševno delo, avtorsko pravico,
pravico izumiteljev in umetnikov, uvedla je zavarovalni sistem itd. Služila je za vzor in
navdih mnogim evropskim oblikovalcem ustav tedanjega časa, med njimi tudi tistim iz
Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev.
Naj na kratko predstavim še razvoj ustavnega prava na nekdanjih jugoslovanskih tleh,
ki je imel bistveni vpliv tudi na Slovenijo.
Ustava Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, bolj znana kot Vidovdanska ustava iz
leta 1921 je vsebovala vse klasične pravice in svoboščine, navajala pa je tudi socialnoekonomske pravice, njen 127. člen pa je predvidel tudi suspenz svoboščin in pravic, ne
le za čas vojne oziroma splošne mobilizacije, ampak tudi v primeru oboroženega upora
(Kristan, 1986, str. 21−24).
Ustavodajna skupščina Jugoslavije je leta 1946 sprejela Ustavo FLRJ13, ki je močno
spominjala na Ustavo Sovjetske zveze iz leta 1936 ne le po federativni ureditvi, ampak
tudi po le formalnem varstvu pravic in svoboščin, saj je oblast v obeh federacijah
pripadala le komunistični partiji.
7. 4. 1963 je zvezna ljudska skupščina sprejela novo ustavo - Ustavo SFRJ. Ta je
določila enotne temelje samoupravljanja na vseh področjih družbenega življenja,
najpomembnejšo novost na področju varstva ustavnosti in zakonitosti pa je
predstavljala uvedba ustavnih sodišč – Ustavnega sodišča Jugoslavije in ustavnih sodišč
posameznih republik. Pred tem so izvajale varstvo ustavnosti skupščine
družbenopolitičnih skupnosti. Ustavna sodišča posameznih republik niso bila uvrščena v
sistem pravosodnih organov v ožjem smislu, imela pa so tudi iniciativno vlogo, na
podlagi katere so skupščinam predlagala sprejem posameznega zakona oziroma
13

Podrobno o Ustavi FLRJ glej Kristan, 1986, str. 51−79.
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njegovo spremembo ter dajala mnenja o osnutkih zakonov (Kristan, 1986, str.
268−269).
Leta 1974 pa je bila sprejeta nova Ustava SFRJ, ki je imela poudarek na nadaljnjem
razvoju sistema socialistične samoupravne demokracije in mednacionalnih odnosov v
federaciji (Kristan, 1986, str. 86). To pomeni, da je bila Ustava SFRJ, posledično pa
tudi Ustava SRS zasnovana kot temeljni akt samoupravljanja.
Konec osemdesetih in začetek devetdesetih let prejšnjega stoletja je prinesel
vzhodnoevropskim državam drastično spremembo z uvedbo instituta kontrole
ustavnosti in s tem tudi razvoja demokratizacije: obstoječa madžarska ustava iz leta
1989 je prvič uvedla ustavno sodišče v tej državi; tudi bolgarska ustava iz leta 1991 je
institucionalizirala ustavno sodišče kot vrhovni organ, ki vzdržuje in varuje ustavo;
istega leta je to storila tudi Romunija, ki poudarja, da je namen ustavnega sodišča
zagotavljati supremacijo ustave; slovaško ustavno sodišče pa je bilo ustanovljeno na
podlagi še vedno veljavne ustave iz leta 1992.
Vemo, da je v Veliki Britaniji potekal družbeni razvoj dokaj mirno, kar se je odražalo
tudi v dokaj stabilni angleški ustavni ureditvi. Druge evropske države pa so nenehno
doživljale družbene pretrese, zato so bile usmerjene k radikalnim spremembam
ustavne ureditve, mnogokrat tako, da so sprejemale nove ustave. Torej, če primerjamo
evropsko ustavnost z ameriško, ugotovimo, da so zlasti Francozi nenehno sprejemali
nove ustave (doslej so sprejeli kar 16 ustav), nasprotno pa niso Američani nikoli
posegli v samo besedilo svoje ustave, ampak so jo spreminjali in dopolnjevali le
posredno - z amandmaji. Francozi so imeli v svoji zelo razburkani zgodovini kar dve
cesarstvi in pet republik ter preigravali različne režime, kar so spremljala krizna
obdobja in vplivala na tako številčno spreminjanje njihovih ustav.

2.4.4 Značilnosti ustavnih ureditev držav članic Evropske unije
Po koncu druge svetovne vojne je v treh evropskih državah zapihal nov veter korenitih
ustavnih sprememb. Italija je leta 1948 odpravila fašistično ureditev in s sprejetjem
nove ustave, ki še ni uvedla ustavnega sodišča, postala republika.
Naslednje leto ji je sledila tudi Nemčija, katere nova ustava je ohranila del Weimarske
ustave. Francija pa je leta 1958 z Ustavo Pete republike uvedla polpredsedniški sistem
ter ustavni nadzor. Njeno spreminjanje je bilo izvedljivo na podlagi zelo zapletenega
ustavnorevizijskega postopka, opredeljenega v njenem šestnajstem poglavju.
Tudi razpad večnacionalnih držav Sovjetske zveze, Češkoslovaške in Jugoslavije je
povzročil velike spremembe v konstitucionalizmu 20. stoletja.
Ustavnost in zakonitost sta temelja današnjih držav članic EU, katere imajo pisane in
enovite ustave, z izjemo nepisane ustave Velike Britanije.
Njihove ustavne ureditve so odvisne od več faktorjev: velikosti ozemlja, geografskih
značilnosti, političnega sistema, specifik gospodarskega in kulturnega razvoja itd.
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Države članice EU z ustavo kot najvišjim pravnim in političnim aktom urejajo
organizacijo oblasti in jamčijo ter varujejo človekove pravice in svoboščine.
Večina teh ustav vsebuje preambulo, kjer so po navadi pojasnjene okoliščine in vzroki,
zakaj je prišlo do sprejema ustave ter imenovana temeljna ustavna načela. Skupna
značilnost preambul, predvsem bivših socialističnih držav članic EU je, da zelo
poudarjajo pomen človekovih pravic, demokracijo, pomen pravne države ter narodno
samoodločbo. Preambule odražajo predvsem željo po večji svobodi, demokraciji,
pravičnosti itd. in nimajo normativne veljave, iz katere bi izhajale pravice in dolžnosti,
ampak so le uvod v ustavo.
Ustava posamezne države določa in ureja predvsem: temeljna pravna načela,
človekove pravice in državne organizacije. Najbolj tipični ustavni načeli sta načeli
pravne in socialne države. Temeljna načela ustav skušajo predstaviti ozadje družbenih
odnosov, iz katerih izhaja normativni del vsake ustave.
Ker je vsaka ustava podlaga za varstvo ustavnosti in zakonitosti, imajo vse države
članice EU svojo ustavno institucijo – ustavno sodišče − varuha ustavnosti in
zakonitosti. Večina ustav članic EU je togih, npr. francoska prepoveduje spreminjanje
republikanske ureditve in nemška ustava federativne ureditve. Ustavnorevizijski
referendum predvidevajo ustave: Avstrije, Danske, Estonije, Francije, Irske, Italije,
Romunije, Slovenije in Španije. Finska, Švedska in Španija poznajo t. i. posvetovalni
referendum glede posameznih vprašanj, ki so predmet ustavne revizije.
Večina držav v ustavi navaja rimskokatoliško vero, nekaj pa protestantsko vero.
Francija pozna polpredsedniški sistem, ostale države pa parlamentarni sistem vlade.
Belgija, Danska, Luksemburg, Nizozemska, Norveška, Španija, Švedska in Velika
Britanija imajo za vodjo države monarha. Avstrija, Belgija, Nemčija kažejo federalne
značilnosti, ostale države pa so unitarne. Večina držav pozna proporcionalni volilni
sistem in neodvisna sodišča.
Skupna značilnost držav EU je, da so morale del svoje suverenosti prenesti na EU in
niso več v celoti suverene, kar se odraža tudi v njihovih ustavnih ureditvah, torej tudi v
ustavah, ki se po novem podrejajo tej naddržavni tvorbi.
Izčrpnejša obravnava političnih sistemov držav članic EU bi gotovo popestrila in razširila
pogled, a bi presegla namen te raziskave.

2.4.5 Slovenski državni in ustavni razvoj ter vključevanje v evropske
integracijske procese
Samostojni slovenski razvoj ustavnosti se je začel leta 1991 po odcepitvi od bivše
skupne države Jugoslavije. 25. 6. 1991 je tedanja republiška skupščina sprejela
poseben akt ustavne narave Temeljno ustavno listino, na podlagi katere je bila
ustanovljena Slovenija kot samostojna in neodvisna država. S tem pravnim aktom je
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Slovenija prenehala biti federalna enota SFRJ. Po osamosvojitvi je bila 23. 12. 1991
sprejeta Ustava RS. Po njenih splošnih določbah je Slovenija demokratična republika,
pravna in socialna država, temelječa na načelu delitve oblasti. Demokratičnost ni
konkretizirana le v 1. členu ustave, ampak predvsem v ustavnih določbah kot so:
enakost pred zakonom, svoboda izražanja, svoboda vesti, pravica osebnega
dostojanstva, volilna pravica, sodelovanje pri upravljanju javnih zadev itd.
Vendar pa je Slovenija imela dokaj samostojen ustavni razvoj že mnogo prej.
Prva slovenska ustava - Ustava Ljudske republike Slovenije je bila sprejeta 16. 1. 1947
kot republiška ustava. Po vsebini je prevzela določbe zvezne ustave: pravice in
svoboščine, državna ureditev, skupščinski sistem (Kristan, 1986, str. 63−65). Slovenija
je tako prvič v svoji zgodovini pridobila »lastnosti« države, to je ustavo in državne
organe (skupščino, predsedstvo skupščine, vlado). Leta 1963 smo dobili Ustavo SRS, ki
jo je leta 1974 zamenjala nova, ki je za razliko od predhodne vsebovala določbo, ki je
pomenila dvojno ustavno varstvo glede kontrole ustavnosti in zakonitosti splošnih
aktov, vsebovala je tudi celotno poglavje o svoboščinah, pravicah in dolžnostih človeka
in občana s podrobnejšo določbo glede: varstva žensk v zvezi z nosečnostjo in
rojstvom otroka, varstva vojaških invalidov, posebne pravice italijanske in madžarske
narodne skupnosti itd. (Kristan, 1986a, str. 101−102).
Konec osemdesetih let prejšnjega stoletja so bili sprejeti zvezni ustavni amandmaji z
namenom ponovne krepitve centralizma v SFRJ. Slovenija se s tem ni strinjala, zato
amandmaji k slovenski ustavi niso posnemali zveznih amandmajev. Zlasti amandmaji k
slovenski ustavi iz leta 1990 so pomenili ukrepe pri osamosvajanju Slovenije.
Jambrek je v tretjem poglavju knjige Ustavna demokracija14 slikovito opisal, kako so v
okviru pisateljskega in sociološkega društva nastajale prve teze »alternativnih« ustav in
kako je pot do obstoječega ustavnega besedila vodila tudi do sklepanja političnih
kompromisov (1992, str. 127−230).
Omeniti pa velja tudi do leta 1996 javnosti neznan in zanimiv zgodovinski dokument
Punktacije za ustavo države - članice Slovenije15 dr. Stanka Majcna (1888−1970), ki je
nastal ilegalno leta 1943 v okviru "Slovenske zveze", zveze slovenskih meščanskih
strank, v odnosu do odporniškega gibanja pod vodstvom Komunistične partije Slovenije
in Jugoslavije (Schmidt, 1997, str. 385).
Za vstop Slovenije v evropske integracije je bilo potrebno sprejeti nekatere težke
odločitve, povezane s spremembo ustave, odprtjem trga nepremičnin, prilagajanjem
zakonodaje, preoblikovanjem državne uprave, prestrukturiranjem gospodarstva itd.

14

V knjigi govori avtor tudi o vlogi moderne ustavnosti, ki izpostavlja človekove pravice in
poudarja nujnost upoštevanja objektivne družbene realnosti, saj to pogojuje uresničljivost
ustavnih določb. V zadnjem, petem poglavju pa je avtor predstavil probleme ustavne
demokracije in izpostavil vlogo sodnikov kot varuhov pravic državljanov in varuhov ustavne
demokracije.
15
Glej celotno besedilo punktacij Schmidt, 1997, str. 394−397.
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Bučar je glede slovenske vključenosti v EU zapisal, da »vključenost v katero koli
skupnost terja poistovetenje člana s koristmi skupnosti, kajti sicer njegova vključenost
postaja formalnost; če je obvezna, pa se spremeni v podložništvo. Odnos podložnika
pa ne prenese sodelovanja, ampak vodi v poskus življenja na račun skupnosti in
končno v njen razpad« (Bučar, 2009, str. 151).
Pot Slovenije v EU:
• Aprila 1992 je Slovenija vzpostavila diplomatske odnose z EU.
• Junija 1996 sta sledila podpisa pridružitvenega sporazuma in vloge za
polnopravno članstvo v EU.
• Decembra 1997 je bila sprejeta odločitev o začetku pogajanj s šestimi državami,
med njimi tudi s Slovenijo.
• Spomladi 1998 so se začela pogajanja o članstvu v EU.
• Februarja 1999 je začel veljati evropski sporazum o pridruženem članstvu.
• Decembra 2002 je Evropski svet zaključi pogajanja s Slovenijo.
• 23. 3. 2003 je bil v Sloveniji izveden referendum za vstop v EU, ki je uspel s
skoraj 90 % soglasjem vseh udeležencev volitev.
• 16. 4. 2003 je bila v Atenah podpisana pristopna pogodba za Slovenijo.
• S 1. 5. 2004 je Slovenija postala polnopravna članica EU.
• S 1. 1. 2007 je postala članica evroobmočja in z 21. 12. 2007 še članica
Schengenskega območja.
• V obdobju 1. 1. do 30. 6. 2008 je predsedovala EU in z 29. 1. 2008 ratificirala
Lizbonsko pogodbo. Predsedstvo se je moralo srečati tudi z razglasitvijo
neodvisnosti Kosova. Prednostne naloge slovenskega predsedstva so bile poleg
sprejema Lizbonske pogodbe še: boj proti podnebnim spremembam, izboljšanje
konkurenčnosti EU na globalni ravni, »dodala« se je peta svoboščina – prosti
pretok znanja za uresničitev ciljev lizbonske strategije in ker je bilo leto 2008
razglašeno za leto medkulturnega dialoga, je bil cilj predsedstva tudi spodbuditi
sožitje in razumevanje med kulturami v EU in širše. V sklopu tega je bila
ustanovljena Evro-sredozemska univerza. Lizbonsko pogodbo sta do konca
slovenskega predsedovanja EU potrdili dobri dve tretjini članic EU, 12. junija pa
so jo Irci na referendumu zavrnili. Spodbudo za nadaljevanje procesa je dala
Velika Britanija, ki je le nekaj dni po tem neljubem dogodku pogodbo potrdila.
Slovenija je junija 2008 gostila tudi vrhunsko srečanje EU in ZDA.
• 7. 6. 2009 so bile v Sloveniji izvedene volitve v EP. Izvoljenih je bilo sedem
poslancev. Volilna udeležba je bila zopet nizka. Po začasnih rezultatih je bila
udeležba 28,33 % v Sloveniji in na ravni EU 43,1 % (Evropske volitve, Rezultati
evropskih volitev, 2009).
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2.5 KONSTITUCIONALIZEM
Beseda »konstitucionalizem«16 je ena od izpeljank17 iz latinske besede constitutio
(Tavzes (ur.), 2002, str. 605). Temeljno načelo konstitucionalizma je nauk o delitvi
oblasti.
Konstitucionalizem ima globoke družbeno-zgodovinske korenine, v osnovi pa se je
izoblikoval v 18. in prvi polovici 19. stoletja. Matteucci ga označuje kot »tehniko
svoboščin«, kjer gre za pravno tehniko, s katero je državljanom zagotovljeno
uveljavljanje njihovih individualnih pravic in zaradi katere je država hkrati postavljena v
položaj, da jih ne more kršiti (1999, str. 232−233). Strinjam se z njim, da se pristopi
glede na izročilo posamezne države in glede na čas spreminjajo, a osnovni ideal
državljanskih svoboščin je tisti končni cilj.
Matteucci opozarja, da je današnja opredelitev ustave preširoka, ustavna opredelitev
pa preozka, da bi lahko izhajali iz njiju pri opredeljevanju pomena, ki ga ima
konstitucionalizem danes v politični teoriji oziroma v delu političnih ved, ki se ukvarjajo
z vprašanji ustavne gradnje, in dodaja, da konstitucionalizem zajema tudi vrednoto, ki
je bila nekoč vgrajena v besedi ''ustava'' in ''ustaven'' (1999, str. 232).
Lahko bi rekli, da je prišlo do spočetja konstitucionalizma že v antiki, ko so grški filozofi
Platon, Aristotel in drugi, ki jih sicer ne moremo šteti med konstitucionaliste v
sodobnem pomenu te besede, izoblikovali idejo, ki je pomenila vizijo ustave in
konstitucionalizma. Tudi rimsko pravo in rimski nauk o državi sta prispevala svoje.
Listina Magna Charta Libertatum iz leta 1215 je z delitvijo oblasti in še dokaj ozkim
zagotovilom določenih pravic pomenila majhen, a pomemben korak naprej. V tem
obdobju so že poznali besedo suverenost, vendar še zdaleč ne v njenem današnjem
pomenu. Tako je vse do 17. stoletja srednji vek bolj malo prispeval k razvoju
konstitucionalizma.
Velik korak naprej je pomenil šele prehod od absolutistične države k ustavni državi, ki
je zahteval osvoboditev od nadoblasti, tako posvetne kot tudi duhovne, z delitvijo
oblasti. Spoznanje, da ima človek pravico do lastne subjektivnosti je trčilo ob bojazen
vladajočih, da bodo izgubili oblast. Človekova zavest se je začela kot Trnuljčica
prebujati iz spanja in z zahtevo po spoštovanju človekovih pravic in svoboščin so
nastali: The Petition of Rights, Habes Corpus Act in Bill of Rights. Predvsem slednji je z
omejitvijo moči monarha prispeval k razvoju moderne ustavnosti v Angliji.
Boj za človekove pravice in boj za narodove pravice sta zahtevala iskanje ustreznega
modela državotvornosti in vodenja države ter odločanje med večino in manjšino v
parlamentu.
16

Politična ureditev, ki temelji na ustavi; vladanje po ustavi.
Ostale izpeljanke so: konstituanta ali ustavodajna skupščina; konstitucionalen ali ustaven;
konstituiran ali uradno izoblikovan, ustanovljen; konstitutiven ali biti sestaven, temeljen,
ustanoviten (Tavzes (ur.), 2002, str. 605).
17
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18. stoletje sta zaznamovali demokratični revoluciji in prehod v novoveški
konstitucionalizem. Zlasti ameriška revolucija je konstitucionalizem utemeljila tako
teoretično kot tudi institucionalno. Sledila ji je francoska, ki je zahtevala delitev oblasti
in narodno suverenost. Francoska ustava iz leta 1791 je vsebovala tudi zapis volilne
pravice, ki pa je tedaj bila omejena zgolj na moški spol.
Matteucci sklepa, da so se Američani posvečali k iskanju ustave, ki bo omejila
pooblastila reprezentativne oblasti, Francozi pa deklaraciji o pravicah, ki je nazadnje
postala skorajda orodje za prevrat vzpostavljene oblasti s pravico do odločanja v rokah
ljudstva (1999, str. 249).
Po pregledovanju večine revolucionarnih ustav 18. stoletja, katerih bistvene značilnosti
so bile že predstavljene, ugotavljam ne le njihovo vsebinsko kratkost in suhoparnost,
ampak tudi to, da so to bili bolj akti politične kot pa pravne narave in da se je v njih že
pojavljal tudi pojem demokracije. Zlasti letnica 1848 se je uvrščala med revolucionarne
tudi na področju evropskega konstitucionalizma.
Matteucci pravi, da se je »konstitucionalistična misel med obema svetovnima vojnama
usmerila k racionalnemu konstitucionalizmu« (1999, str. 261).
V 20. stoletju se je konstitucionalizem začel razvijati tudi v Vzhodni Evropi. Od tistega
na Zahodu se je ločeval po svojevrstnem boljševiškem modelu, ki sta ga izrazila
Leninska in Stalinska ustava, ki sta dobri pokazateljici, kako ustavna besedila niso
vedno odražala pravne varnosti, enakosti in blagostanja v državi, ampak le slovesno
razglašali abstraktna načela in vizije s poplavo besed. Njuno pravo nasprotje je
odražala Weimarska ustava.
Tudi ustave, nastale po drugi svetovni vojni, so bile polarizirane. Italija je z ustavo iz
leta 1948 odpravila monarhijo in postala republika. Spremembe so se dogajale tudi v
razdeljeni Nemčiji in Franciji, ki je v tem obdobju kar dvakrat spreminjala ustavo (leta
1946 in 1958). Drugače je bilo v bivši Jugoslaviji, ki je postala federacija po vzoru
Sovjetske zveze. Imela pa je tudi svoje posebnosti. Značilen je bil poudarek na
družbeni lastnini in samoupravljanju kot načinu gospodarjenja in odločanja. Ustava
SFRJ iz leta 1974 je svojim republikam in avtonomnim pokrajinam zagotovila večjo
samostojnost. To pa je peljalo naravnost do razpada federacije na samostojne unitarne
države, podobno kot se je to malo prej zgodilo Sovjetski zvezi.
Po pregledovanju današnjih ustav držav članic EU pa ugotavljam, da se v njih odražata
program in ideologija.
Naj predstavim še nekaj ugotovitev v zvezi s konstitucionalizmom drugih avtorjev.
Kristan pravi, da »konstitucionalizem in ustavnost zasledujeta enak vsebinski cilj« in pri
tem označuje konstitucionalizem kot »pretežno politični in doktrinarni pojem« ter kot
»ime za gibanje in za doktrino, ki se zavzema za institucionaliziran demokratični pravni
red kot nasprotje absolutizmu in samosvoji oblasti« (1992, str. 225).
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Smerdel je v članku Nove demokracije in konstitucionalizem zapisal: »Če
konstitucionalizem definiramo kot skupek teorij, katerim je skupna ideja, kako naj bi
oblast v državi delovala, podvržena omejitvam in zavoram, določenim z ustavnim
pravom, in je tako odgovorna pred svojimi državljani, tedaj pod konstitucionalističnimi
gibanji mislimo na tiste politične sile, ki ob predvidenem institucionalnem vakuumu,
pravzaprav mešanici novih in starih institucij, vztrajajo pri vzpostavljanju nove
družbene ureditve, utemeljene na vladavini prava« (1993, str. 952).
Walker, ki se zavzema za revizijo koncepta konstitucionalizma in opozarja na
pluralistično zasnovo evropskega konstitucionalizma, podaja pet kritik modernega
konstitucionalizma: konstitucionalizem je »zapuščina državnega centralizma«, opozarja
na nevarnost »ustavnega fetišizma«, na normativno usmerjenost, ideološko
izkoriščanje in na razvrednotenje pojmovne vrednosti konstitucionalizma (2002, str. 3).
Strinjam se z Matteuccijem, ki pravi, da je konstitucionalizem dandanes prepuščen
predvsem pravosodju ustavnih sodišč, kar podkrepi z dejstvom, da tovrstno sodišče ni
politično telo, ki ne "ustvarja" prava in tudi nima diskrecijske pravice in ne nalaga
odločitev, sprejetih na podlagi proste presoje, ker vedno izhaja iz določenega
normativnega dejstva, pri razlagi ustavnega predpisa pa mora upoštevati kakovost
obdobja, načelo zakonitosti mora biti skladno z načelom enakosti, sodbo pa mora
utemeljevati racionalno (1999, str. 276).
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3 OD IDEJ DO IZGRADNJE EVROPSKE UNIJE

Evropa je sestavljanka mnogoterih držav in narodov. Evropejci so skozi zgodovino iskali
mir v medsebojnih sporazumih in zavezništvih, da bi se ubranili nenehnim vojnim
vihram, našli pa so ga šele v ES.
Idejo o politično združeni Evropi so začeli gojiti že v srednjem veku. Kot bomo videli v
nadaljevanju, je bila ta ideja zamisel predvsem nekaterih filozofov, književnikov,
politikov in vladarjev. Šele po drugi svetovni vojni pa je splet okoliščin pripomogel k
njeni realizaciji.
Moj namen je tu predvsem predstaviti dejavnike, ki so pripeljali do evropske
integracije18. Da bi pravilno razumeli vlogo današnje EU, si moramo pobliže ogledati
njen zgodovinski razvoj.

3.1 OD SVEŽNJA EVROPSKIH INTEGRACIJSKIH KONCEPTOV …
Na ruševinah Rimskega imperija je v srednjem veku pod skupnim imenovalcem
krščanske identitete Karel Veliki (747−814) postavil temelje Svetega rimskega
cesarstva in oblikoval prvo veliko evropsko državo. Kot ugotavlja Le Goff (2006, str.
49), jo je skušal dokaj uspešno poenotiti: izdal je pravila za glavna področja vladanja,
skušal poenotiti denar in zamenjati pravno različnost z enim samim ozemeljskim
pravom. Ta konfederacija držav z različnimi pravnimi statusi in nazivi, katere je
obvezoval pakt o medsebojnem nenapadanju, ima z današnjo EU največ podobnosti.
Kasneje je motiv za združeno Evropo predstavljal boj proti Turkom. Temu je sledil tudi
češki kralj Jurij Podiebradski (1420−1471), ki je skupaj z Antoniem Marinijem zasnoval
načrt, ki ga je leta 1464 naslovil z latinskim Universitas. Predlagal je ustanovitev
evropske zveze z lastno skupščino in skupnim evropskim razsodiščem za reševanje
sporov med članicami. Zveza bi se širila in krepila z novimi članicami le krščanskega
izvora. Predlagal je tudi njene simbole, predvidel davke in finančna sredstva za kritje
stroškov skupščine ter pravila glasovanja (Le Goff, 2006, str. 227−228).

18

»Teorija integracije, razvita na temelju postulata o združevanju različnih delov v novo celoto z
lastno, notranjo razvojno dinamiko, se z vidika političnih odnosov izraža v idejah
(neo)funkcionalizma, federalizma in komunikacijske teorije, z vidika ekonomskih odnosov pa v
idejah liberalizma in institucionalizma« (Arah, 1995, str. 20). Arah v nadaljevanju na str. 21−32
razlaga pomen ekonomske in politične teorije integracije, funkcionalizma, federalizma,
komunikacijske teorije in neofunkcionalizma. Bučar pa pravi: »Integracija pomeni polno
soudeležnost v enakih oz. podobnih vrednostnih usmeritvah, podobnem odnosu do sveta in
pojmovanja človeka v njem, v podobnih kulturnih vzorcih. Ti sami pa so nastajali ob enakih ali
podobnih zgodovinskih izkušnjah in so s svoje strani prispevali tudi h gospodarskemu in
tehnološkemu razvoju. Če te skladnosti ni, ne moremo govoriti o integraciji« (2009, str. 138).
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Maximilien de Béthune, Duke of Sully (1560−1641), minister na dvoru Henrika IV.
(1553-1610) je v svojih spominih predstavil Veliki načrt Henrika IV. (Le Grand
Dessein), ki je bil v bistvu njegov lastni načrt. Sully je videl Evropo kot konfederacijo
petnajst držav, ki bi imele skupne ustanove - generalni svet, ki bi bil sestavljen iz
predstavnikov (ti bi imeli triletni mandat) vsake države (večje države štiri, manjše pa
dva predstavnika) in šest pokrajinskih svetov (1909, str. 33−35). Vse države bi morale
razpolagati s primerljivim bogastvom in ozemljem, da bi zagotovile medsebojno
ravnovesje (1909, str. 23−24).
Emeric Crucé (1590−1648) je leta 1623 napisal mirovni načrt z naslovom Le nouveau
Cynée. Zavzemal se je za nekakšno svetovno unijo ali konfederacijo, kamor bi poleg
evropskih držav spadale tudi neevropske države, npr. Perzija, Kitajska, Etiopija, Indija,
torej ves svet. Stalni svet bi imel sedež v Benetkah (1909, str. 104), predvidel je tudi
večinsko glasovanje (1909, str. 122), v povezavi s svetovnim mirom pa je zagovarjal
tudi svobodno svetovno trgovino (1909, str. 270) in izrazil idejo o skupni denarni valuti
(1909, str. 320).
Anglež William Penn (1644−1727) se je leta 1693 lotil pisanja eseja Essay Towards the
Present and Future Peace of Europe. V njem je razlagal, kako bi lahko z mirom
privarčevali ogromne vsote denarja, utrdili krščanstvo in vzpostavili prosto trgovino.
Suvereni vladarji Evrope bi po njegovem predlogu določili pravna pravila in se srečevali
vsako leto ali vsaj vsaki dve oziroma tri leta (1912, str. 6), ustanovili naj bi suvereni ali
imperialni zbor, parlament in državno upravo Evrope, v evropski skupščini bi sodelovali
tudi Turki in Moskovčani (Rusi) (1912, str. 9). Devetdeset poslancev bi svoje odločitve
sprejemalo s tričetrtinsko večino parlamenta ali vsaj sedmimi glasovi večine,
sporazumevali pa bi se v latinščini in francoščini (1912, str. 10−11). Predlagal je tudi
potni list, veljaven po vsej Evropi (1912, str. 16).
Charles-Irenee Castel, abbe de Saint-Pierre (1658−1743) je leta 1713 napisal obširen
Projekt večnega miru (Projet pour rendre la paix perpetuelle en Europe). Trajni mir bi
Evropi po njegovem prinesla uvedba federativne zveze vseh krščanskih držav, ki bi
imela skupno varnostno politiko in skupno vojsko, poenotil bi trgovinsko zakonodajo
celotne zveze ter ustanovil gospodarske zbornice, ki bi reševale trgovinske spore med
državami, članice zveze bi si bile enakovredne po številu glasov v zboru (Accetto, 2006,
str. 102−104).
Francoski grof Claude Henry Saint-Simone (1760−1825) je s svojim tajnikom
Augustinom Thierryjem izdal delo O reorganizaciji evropske družbe ali o nujnosti
združitve evropskih narodov v eno samo politično telo ob ohranitvi narodne
neodvisnosti vsakega izmed njih (De la réorganisation de la société européenne; ou De
la nécessité et desmoneys de ressembler les peuples de l`Europe en un seul corps
politique, en conservant a chacun son indépendence nationale). Rešitev je videl v
poenotenju Evrope v federaciji z enotno vlado, ki bo politično odgovorna evropskemu
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parlamentu (Accetto, 2006, str. 120), ki bi ga sestavljali trgovci, znanstveniki, upravniki
in pravniki, ki bi bili voljeni za deset let (Toplak, 2003, str. 74). Uvedel bi tudi skupno,
izobraževalno, davčno, prometno in gospodarsko politiko (Toplak, 2003, str. 75).
Temeljni kamen te unije bi položili Francija in Velika Britanija, katerima bi se kasneje
pridružile še ostale evropske države (Accetto, 2006, str. 121).
Iz Sedmega stavka spisa Ideje k obči zgodovini s kozmopolitskega gledišča iz 1784
nemškega filozofa Immanuela Kanta (1724−1804) je razvidno, da se je dobro zavedal,
da bodo izčrpavajoče meddržavne vojne nekoč privedle do izoblikovanja zveze držav, ki
bo svojim članicam zagotavljala varnost in pravice, odločitve pa se bodo sprejemale v
skladu z zakoni skupne volje (2006, str. 12). Razprava je lahko aktualna tudi za Evropo
21. stoletja in njene integracijske procese.
Napoleonu Bonaparteju (1769−1821) je uspelo poenotiti pravno področje vseh
osvojenih evropskih ozemelj z uveljavitvijo zakonika Code civil. Kot izgnanec pa je v
svojih Spominih s Svete Helene (Memorial de Sainte Helene) zapisal, da bi njegova
Evropa bila »bogata in srečna (in prisilna) ''družina'' evropskih držav z enim pravnim
sistemom, evropskim sodiščem, eno valuto, enotnim merskim sistemom, evropsko
znanstveno akademijo in nagradami za spodbujanje napredka znanosti« (Den Boer, P.
et. al. v: Toplak, 2003, str. 72). Toplak ugotavlja, da bi bila njegova evropska
federacija v resnici »bolj v znamenju učinkovitosti kot enakopravnosti«, (2003, str. 72).
Leta 1814 so se na Dunaju zbrale države zmagovalke, da bi zarisale nov politični
zemljevid Evrope. Mirovna pogodba Sveta aliansa je bila sklenjena 26. 9. 1815 v
Parizu, med ruskim, avstrijskem in pruskim vladarjem, ki so svečano izjavili, da bodo
uporabljali kot pravila za svoje ravnanje "zapovedi krščanske vere, zapovedi
pravičnosti, ljubezni in miru" (Šenk, [1944], str. 15). Pobudo zanjo je dal ruski car
Aleksander I (1977-1825), ki je poznal integracijske koncepte nekaterih avtorjev,
navedenih v tretjem poglavju magistrskega dela in jih tako želel realizirati (glej Šenk,
[1944], str. 16). Avstrijski državni kancler knez Klemens von Metternich
(1809/21−1848) je njegov predlog, ki se je nanašal na narode Evrope, omejil zgolj na
evropske monarhe in tako smisel Svete alianse omejil na ohranitev svojega sistema
policijske države (Šenk, [1944], str. 17).
Victor Hugo (1802−1885) je 21. 8. 1849, v Parizu, na drugem mednarodnem
mirovnem kongresu govoril o dnevu, ko bo v Evropi zavladal mir in se bodo evropski
narodi združili v višjo enoto – Združene države Evrope. Govoril je o enotnem trgu in
velikem suverenem senatu, ki bo imel enako vlogo, kot jo ima v Angliji parlament, v
Nemčiji bundestag, v Franciji zakonodajna skupščina ter o prijateljskem odnosu med
Združenimi državami Evrope in ZDA (Antič, 2009, str. 149−150).
Ideja Društva narodov (Lige narodov), ustanovljene na začetku leta 1919, je bila
povezana z mirovnimi pogodbami, torej spodbujanje mednarodnega sodelovanja, miru
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in varnosti. Najuspešnejša je bila pri razreševanju nesoglasij med majhnimi državami,
drugače pa je bilo, če je bila v spor vpletena katera od vplivnejših članic (glej Accetto,
2006, str. 155−156). Njegovo učinkovitost je slabilo zlasti dejstvo, da ga voditelji
najvplivnejših evropskih držav niso jemali povsem resno, svobodo izstopa so jemali
mnogokrat kot sredstvo pritiska in izsiljevanja za uresničitev posebnih zahtev, ugotavlja
Rahten (2009, str. 84).
Nemški filozof Friedrich Nietzsche (1844−1900) je v delu Onstran dobrega in zlega
menil, da so notranji prevrati največja nevarnost, ki preti Evropi in bi ta zato morala
»dobiti enotno voljo«, brez številčnih držav, kajti »čas male politike je minil: že
prihodnje stoletje prinese boj za svetovno gospostvo – primoranost k veliki politiki«
(1988, str. 116). Nietzsche sicer ni jasno zapisal, kako naj bi se Evropa združevala,
ampak se je bolj osredotočil na problem, kaj se bo zgodilo, ko bodo nacionalne države
propadle.
Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi (1894−1972) je leta 1923 v knjigi Paneurope,
predstavil program panevropskega gibanja. Zaradi grozeče se nove svetovne vojne,
ruske okupacije in gospodarskega propada je predlagal združitev evropskih
kontinentalnih držav (Rahten, 2009, str. 34−35). To bi se zgodilo postopno: konferenci
bi sledil podpis arbitražne in garancijske pogodbe, nato ustanovitev carinske unije, po
sprejemu ustave pa ustanovitev Združenih držav Evrope (Toplak, 2003, str. 101).
Tudi francoski zunanji minister Aristide Briand (1862−1932), ki je bil 1927 izvoljen za
častnega predsednika Panevropske unije, se je zavzemal za ustanovitev evropske
konfederacije. Znan je po t. i. Briandovem memorandumu iz leta 1930, v katerem je
argumentiral ustanovitev unije z zagotavljanjem skupne varnosti, kulturne homogenosti
evropskih narodov ter zagovarjal skupno trgovino. Memorandum je bil dotlej edini
načrt, predstavljen najvišjim političnim predstavnikom in bil tik pred implementacijo
(Ješovnik, 2000, str. 10−11).
Po mojem mnenju pa Hitler z nasilno združitvijo Evrope ni načrtoval združene Evrope,
ampak, kot je zapisal v knjigi Moj boj (Mein Kampf), je želel le pridobiti »življenjski
prostor« za nemški narod v obliki nemškega imperija.
Omeniti velja tudi zagovornika ideje evropske federacije Altiera Spinellija (1907−1986),
ki je že v eseju Za svobodno in združeno Evropo (znan tudi kot The Ventotene
Manifesto) iz leta 1941 napovedal vzpostavitev novega evropskega reda - v obliki
evropske federacije, temelječe na republikanski ustavi federalnih držav (Menéndez
(ur.), 2007, str. 11−28). Manifesto of European Resistance Movements iz leta 1944 pa
odseva njegovo podrobnejše videnje federalno urejene povojne Evrope, s predlogom
neodvisnega federalnega sodstva in administracije, možnostjo uvedbe federalne
zakonodaje, temelječe na državljanih in ne državah (Menéndez (ur.), 2007, str.
29−33).
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Poplava idejnih projektov evropske integracije tudi Slovence ni pustila hladne.
Ivan Šušteršič (1863−1925) je v časniku Novice oktobra 1918 pisal o ''Zedinjenih
podunavskih državah'', ki bi zajemale Jugoslavijo, Nemško Avstrijo, Češkoslovaško,
Poljsko, Ukrajino in Romunijo in bi imele enotno ekonomsko, carinsko in monetarno
območje, s skupno denarno enoto, skupno zunanjo politiko in s skupnim zastopstvom v
tujini (Rahten, 2009, str. 23−24).
Rahten navaja še integracijsko zamisel Henrika Tume (1858−1935) o »podonavski
večnacionalni državi«, ki bi se razprostirala »med Baltikom in Jadranom, med Egejskim
in Črnim morjem« ter idejo »Sudetsko-donavsko-balkanske federacije« Dragotina
Gustinčiča (1882−1974) (2009, str. 24) in razpravo Združene države Evrope – pogoj za
ohranitev svobode v Evropi Rude Jurčeca (1905−1975) iz leta 1954 (2009, str. 28−29).
Tudi slovenski teolog in etnolog Ehrlich Lambert (1878−1942) se je leta 1941, po
Prunkovih besedah zavzemal za nekakšno »katoliško srednje-evropsko konfederacijo«
(Prunk, 1992, str. 302), ki bi »družila Poljake, Ukrajince, Čehe, Slovake, Madžare,
Slovence, Hrvate, Srbe, morda še Romune, Bolgare in Grke v veliko mednarodno
državno sožitje oz. v veliko unijo samostojnih narodnih držav« (Žebot, 1990, str. 222)
in rešila vprašanje vmesne Evrope in njenih poglavitnih problemov: germanski
imperializem, medsebojna nacionalna trenja, gospodarski problem Podonavja itd.
(Žebot, 1990, str. 223).
Iz množice sem izpostavila zgolj nekaj integracijskih konceptov, vendar dovolj, da
vidimo, kako je ideja o združeni in enotni Evropi dolga stoletja pomenila le nedosegljive
sanje Evropejcev, utrujenih po številnih vojnah. Menim, da ti koncepti niso bili tako
zelo utopični kljub temu, da so za vedno ostali zgolj na papirju. Razlog, da se ni niti
eden od njih dokončno realiziral, vidim v tem, da Evropejci niso premogli dovolj
politične volje in medsebojne usklajenosti. Šele po drugi svetovni vojni je nastopil
ugoden čas za tako korenite spremembe, kot so jih zahtevali ti koncepti oziroma
njihova uresničitev. Vidimo lahko, da je kar nekaj idej pri sami izgradnji in pri
izoblikovanju ES oziroma današnje EU črpanih ravno iz teh konceptov.

3.2 … DO ROJSTVA IN RASTI SKUPNOSTI
Državni tajnik ZDA George C. Marshall (1880−1959) je 5. 6. 1947 predlagal pomoč
gospodarsko opustošeni Evropi. Ker Sovjetska zveza pri tem ni želela sodelovati, se je
Evropa razdelila na dva bloka. Zahodna Evropa je na predlog Marshallovega načrta 16.
4. 1948 ustanovila Organizacijo za evropsko gospodarsko gibanje (OEEC), ki je
razdeljevala ameriško pomoč med zahodnoevropske države ter spodbujala liberalizacijo
medevropske izmenjave s ciljem, da zunanja pomoč ne bi bila več potrebna. Zaradi
ogrožanj Sovjetske zveze so se zahodne evropske države zatekle k zavezništvu z ZDA
in Kanado ter ustanovile NATO in Atlantski pakt (Lentini, 2005, str. 27−29).
Ko je Winston Churchill (1874−1965) v svojem govoru 19. 9. 1946 v Zürichu pozval
svobodno Evropo k izgradnji »nekakšnih Združenih držav Evrope«, to ni več zvenelo
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tako utopično kot iz Hugojevih ust pred skoraj stotimi leti. Odločilno pri realizaciji tega
bi bilo, kot je v govoru posebej poudaril, ravno partnerstvo med Francijo in Nemčijo,
pomemben bi bil zlasti enakopraven položaj majhnih narodov (Churchill, 1946).
Za prvi korak pa je Churchill predlagal Svet Evrope, ki je bil ustanovljen 5. 5. 1949 kot
organ sodelovanja med: Dansko, Italijo, Islandijo, Norveško, Švedsko in kasneje še
Zvezno republiko Nemčijo, Avstrijo, Grčijo in Turčijo. Lentini opozarja, da se
združevanje Evrope po drugi svetovni vojni ni povezalo s kakšnim določenim projektom
ali enim samim modelom integracije, »zato so napori za združevanje Zahodne Evrope
potekali na popolnoma pragmatičen način«. Ker Svet Evrope ni bil nadnacionalna
ustanova, je bila njegova skupščina le posvetovalne narave, tudi izvršne moči ni imel,
zato so udeleženci delovali samostojno, še dodaja Lentini (2005, str. 30). Njen
prispevek je bil skromen. Lentini navaja njeno eno samo pozitivno prvino - Evropejci
so se zaradi nje navadili problemom pristopati in jih reševati skupaj, kot celota držav;
dodaja pa tudi, da so nacionalne vlade sprejele odločitev o Konvenciji za zaščito
človekovih pravic in temeljnih svoboščin leta 1950 ter o Evropski socialni listini 1961
ravno po njegovi zaslugi (2005, str. 31).
Resnost in premišljenost Roberta Schumana (1886−1963) ni iskala le »začasnega
zdravila, ki naj bi preprečilo nevarnost«, niti ni šlo za »zamašitev razpoke v
razpadajočem obzidju«, ampak je videl rešitev v tem, da »Evropa postane delujoča
celota, ki se zaveda svojih posebnosti in se organizira glede na svoje lastne potrebe in
možnosti« (2003, str. 114). Skeptično se je spraševal, »ali bo kdaj povsem celovita«,
vendar je menil, da se zaradi tega ne sme odlašati s prizadevanjem za njeno združenje,
kajti »čakanje na popolnost je le klavrno opravičilo za nedejavnost« (2003, str. 115).
Njegov predlog je bil spomladi 1951 sprejet s PESPJ, ki je začela veljati julija naslednje
leto v šestih državah podpisnicah. Pri ustanovitvi ES so mu pomagali francoski
gospodarstvenik in politik Jean Monnet (1888−1979), zahodno-nemški zvezni kancler
Konrad Adenauer (1876−1967) in italijanski Alcide de Gasperi (1881−1954).19 To so
bili začetki miroljubnega sodelovanja med državami tedanje ES in hkrati začetki nove
integracije.
Poskus skupne obrambne politike s 27. 5. 1952 v Parizu podpisano Pogodbo o
ustanovitvi Evropske obrambne skupnosti, ki bi z ustanovitvijo evropske združene
vojske razrešila problem vnovičnega nemškega oboroževanja, je spodletel, saj pogodba
ni bila ratificirana. Arah našteva kot razloge za neuspeh dejstvo, da sta obramba in
zunanja politika pomembna segmenta državne suverenosti in občutljiva točka
nacionalne ranljivosti. K neuspehu pa sta pripomogla kot pravi Arah tudi strah in
nezaupanje sosednjih držav Zahodne republike Nemčije pred izbruhom novih vojaških
konfliktov z nemškega ozemlja v primeru, da bi ta bila ponovno vojaško vključena v
evropski obrambni sistem, kot so si za to prizadevale svetovne velesile, zlasti ZDA, ker
19

Več o njihovem življenju in medsebojnem sodelovanju glej Lentini (2005), kjer jih avtor
predstavlja kot »tri očete« združene Evrope in poudarja pomen »krščanskih korenin«
ES.
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so jo videle v vlogi vojaške protiuteži pri prodiranju socialistične ideologije z Vzhoda
(1995, str. 66).
Uspeh ESPJ je vodil do ustanovitve EGS in ESJE ter podpisa Rimske pogodbe leta 1957,
katere osnovni cilj je bil vzpostavitev skupnega trga.
V šestdesetih letih prejšnjega stoletja je francoski predsednik Charles de Gaulle (18901970) izzval t. i. krizo praznega stola, ko je Francija prekinila pogajanja o financiranju
politike ES in odpoklicala svojega stalnega predstavnika in se je francoska delegacija
prenehala udeleževati sestankov Sveta ES in COREPER za več kot pol leta in je ta
institucionalna kriza privedla do sprejema Luksemburškega kompromisa leta 1966.
1970 so postali organi ES neodvisni od držav članic, saj je bil ukinjen sistem
financiranja z nacionalnimi prispevki in uveden nov sistem financiranja s kmetijskimi
dajatvami in carino, ki ju danes dopolnjuje še tretji vir na osnovi davka na dodano
vrednost.
EEA iz 1987 je gospodarsko sodelovanje med državami članicami še okrepil s formalno
ustanovljenim enotnim evropskim trgom.
Padec Berlinskega zidu, razpad Jugoslavije in Sovjetske zveze sta ES soočila z grožnjo
državljanskih vojn in gospodarskega poloma ter z množičnimi migracijami.
Po podpisu PEU leta 1992 pa se je ES spopadala s problemi ratifikacije in
nesposobnostjo reagirati na agresijo v balkanskih državah. Z omenjeno pogodbo pa se
je sodelovanje med državami članicami razširilo še na gospodarsko in monetarno
področje, predvidena je bila skupna zunanja, varnostna in pravosodna ter notranja
politika. Leta 1997 podpisana Amsterdamska pogodba, ki je popravila in dopolnila
Rimsko pogodbo in Maastrichtsko pogodbo, je odprla možnost vstopa nekdanjim
socialističnim državam ob izpolnitvi določenih pogojev. Maja 1999 je bil imenovan za
visokega predstavnika za skupno zunanjo in varnostno politiko ter generalnega
sekretarja Sveta EU Javier Solana.
Februarja 2000 se je pod portugalskim predsedstvom pričela medvladna konferenca.
EU se je začela ukvarjati predvsem s svojo notranjo reformo. Medvladna konferenca je
na sklepnem zasedanju decembra 2000 ugotovila, da Pogodba iz Nice, ki je bila
podpisana februarja 2001 sicer predvideva institucionalne spremembe, vendar pa ne
ponuja zadostnih rešitev glede nadaljnjih širitev EU. Decembra leta 2001 je Evropski
svet na zasedanju v Leaknu sprejel Leakensko deklaracijo in potrdil odločitev, da konča
pogajanja z najbolj pripravljenimi kandidatkami do konca leta 2002. Z Leakensko
deklaracijo decembra 2001 je bila ustanovljena kot posebno telo Konvencija za
prihodnost Evrope, katerega osnovni cilj je bila priprava predlogov institucionalne
prenove EU. Leto 2004 je zaznamovala najobširnejša širitev EU do sedaj in PUE je
doživela neslavno zavrnitev na referendumih v Franciji in na Nizozemskem.
Leto 2007 se je začelo s pridobitvijo dveh novih članic in končalo s podpisom Lizbonske
pogodbe. Leto 2008 je EU v prvi polovici leta predsedovala Slovenija, zaključila pa
Francija.
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Leto 2009 se je pričelo v znamenju evropskega predsedovanja Češke, ki je že prvi dan
predsedovanja pozvala Rusijo in Ukrajino, naj hitro rešita spor glede dobave ruskega
plina Ukrajini. EU se spopada predvsem z gospodarsko krizo in osredotoča na
energetsko varnost in zunanje odnose, vzhodno partnerstvo in čezatlantske odnose,
ubada pa se tudi z reševanjem posledic recesije. 7. 6. 2009 pa so potekale evropske
volitve v EP.
Kot vidimo so zveste sopotnice razvoja današnje evropske integracije predvsem
institucionalne spremembe, rast oziroma širitev članstva ter poglobljeno sodelovanje
med članicami. EU je z gospodarsko močjo in demokratično ureditvijo ter stabilnostjo
postala želeni cilj držav članic. EU zaenkrat še ni država, vendar ima svoj avtonomni
pravni red, svojo zakonodajno moč nad nacionalnimi državami članicami, svoj
proračun, državno valuto in državljanstvo.

3.2.1 Geografska integracija
Današnja EU obsega 27 držav, kar pomeni dobre 4 milijone km2 površine in skoraj 493
milijonov prebivalcev, ki govori 23 uradnih jezikov.
Slika 1: Zemljevid današnje Evropske unije

Vir: Portal Evropske unije, Kratka predstavitev EU, 2008.
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Pogoje za članstvo EU določa 49. člen PEU. Torej mora država prosilka biti »evropska«
država, ki spoštuje vrednote, določene v 2. členu PEU. Te so: človekovo dostojanstvo,
demokratična načela, načela enakosti in pravne države, človekove pravice in pravice
pripadnikov manjšin. Svojo prošnjo mora vložiti Svetu EU, ki o tem odloči s soglasjem
po posvetu z EK in po odobritvi EP. Ko kandidatka in članice EU podpišejo sporazum o
pristopu k temeljnim pogodbam EU in se uspešno izvede ratifikacija tega sporazuma v
vseh državah članicah, vključno s prosilko, postane prosilka polnovredna članica EU.
Ustanovitvene države članice ES so: Belgija, Francija, Italija, Luksemburg, Nizozemska
in Zvezna republika Nemčija. Šele leta 1973 je prišlo do prve širitve ES, ko so se ji
pridružile: Danska, Irska in Velika Britanija. V osemdesetih letih prejšnjega stoletja so
se ES priključile še: Grčija (leta 1981) ter Portugalska in Španija (leta 1986). Četrta
širitev je leta 1995 pripeljala v evropsko integracijo še Avstrijo, Finsko in Švedsko. V EU
se je pričelo razmišljati tudi o sprejemu razvitih vzhodnoevropskih držav, ki so opustile
socialistični družbeni sistem in tako je maja 2004 EU občutno razširila svoj teritorij s kar
desetimi novimi članicami: Ciprom, Češko, Estonijo, Latvijo, Litvo, Madžarsko, Malto,
Poljsko, Slovaško in Slovenijo. Leta 2007 sta vstopili v EU Bolgarija in Romunija. Za
vstop v EU se prizadevajo tudi: Hrvaška, Turčija, Makedonija …
Pravila izstopa iz EU pa določa 50. člen PEU. Po njem mora država članica o svoji
nameri obvestiti Evropski svet, sledijo pogajanja in sklenitev sporazuma o izstopu. Ta
člen pa dopušča tudi možnost ponovnega pristopa države.

3.2.2 Enotni trg
Z odpiranjem meja in z oblikovanjem skupnih politik in finančnih instrumentov se je ES
trudila zagotoviti prost pretok oseb, blaga, kapitala in storitev ter vzpostavila sistem
solidarnosti med državami članicami. Graditev enotnega trga je trajala več kot
štirideset let.
Leta 1968 je ES zasnovala carinsko unijo, ki je odpravila notranje carine, za trgovino s
tretjimi državami pa je bila uvedena enotna carinska pristojbina.
EEA iz leta 1987 je predstavil potrebne ukrepe za dokončanje enotnega evropskega
trga do leta 1993. PES pa je v 81. in 82. členu uvedla pravila o pošteni konkurenci.
Največ težav je povzročala in še vedno povzroča uveljavitev prostega gibanja oseb v
EU. Z Rimsko pogodbo je bila pravica prostega gibanja znotraj skupnega trga
podeljena le delavcem; tudi pravica do prebivanja v drugi državi je bila pogojena z
zaposlitvijo v tej državi. Leta 1985 so bili izdani v večini držav članic prvi evropski potni
listi, ki pa ne pomenijo prostega naseljevanja državljanov EU kjerkoli na njenem
ozemlju.
Dolžnost enotnega trga je, da podjetjem in potrošnikom EU zagotavlja korist od
liberalizacije trga. Države EU so za večino izdelkov sprejele načelo vzajemnega
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priznavanja nacionalnih predpisov. Zaradi odprtja nacionalnih storitvenih trgov so npr.
cene nacionalnih telefonskih klicev občutno padle. Države EU še vedno nerade
sprejemajo standarde in merila drugih držav članic in enakovrednost poklicnih
kvalifikacij. Problem predstavlja tudi razdrobljenost nacionalnih davčnih sistemov.

3.2.3 Ekonomska in monetarna unija
Zaradi gospodarskih in naftnih kriz v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja so se leta
1979 članice EGS zedinile glede skupnega valutnega sistema in valutne enote »ecu«
ter vzpostavile EMS (European Monetary System).
Z letom 1990 se je začela prva faza vzpostavitve EMU (Economic and Monetary Union),
ki je do 31. 12. 1993 prinesla liberalizacijo kapitala.
Na podlagi Maastrichtske pogodbe, ki je vpeljala t. i. konvergenčne kriterije glede
povprečne letne stopnje inflacije, ravni letnega povprečja obresti in skupnega javnega
dolga, se je pričela leta 1994 druga faza vzpostavitve EMU. Ta faza je prinesla
okrepljeno sodelovanje med nacionalnimi bankami držav članic in pripravo na uvedbo
evra.
Leta 1998 je bila ustanovljena ECB, vzpostavljena zamrznitev tečajev in uvedeno
prehodno obdobje dvojnih valut.
Leta 1999 se je pričela zadnja faza vzpostavljanja EMU, ki je s 1. 1. 2002 prinesla v
obtok evropsko valuto evro v dvanajstih državah članicah EU, leta 2007 je evro
prevzela tudi Slovenija, leta 2008 Ciper in Malta ter leta 2009 še Slovaška.
Evro je danes takoj za ameriškim dolarjem najpomembnejša svetovna valuta.
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4 USTAVNI USTROJ EVROPSKE UNIJE

EU temelji na načelu pravne države, čeprav se zaenkrat še ni preoblikovala v državo.
Da bi razumeli ustavni ustroj EU je potrebno pobližje spoznati njene temeljne pogodbe,
njeno institucionalno strukturo in institucije ter temeljne pravice, ki jih zagotavlja
svojim državljanom.

4.1 OD USTANOVITVENIH POGODB EVROPSKE SKUPNOSTI DO
USTAVNE POGODBE EVROPSKE UNIJE
Grilc opozarja, da bodo morali biti bodoči dokumenti »utemeljeni na dejanskih in ne na
umetnih, neavtentičnih in na novo kreiranih vrednotah. Tedaj vendar velja postaviti v
ospredje deskriptivnost ne predpisovanja, bolj etične in družbene od pragmatično
storilnostnih zahtev« (2007, str. 7).
EU lahko sprejema odločitve le v okviru pristojnosti, določenih s pogodbami, o katerih
so se sporazumele članice in jih tudi ratificirale z referendumom oziroma po
parlamentarni poti.

4.1.1 Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo
V Parizu je dne, 9. 5. 1950 francoski minister za zunanje zadeve Robert Schuman v
uvodnem govoru predstavitve Deklaracije pozval k postopni izgradnji evropske
federacije. 20 Rešitev ozemeljskih in ekonomskih problemov med Francijo in Nemčijo je
videl v »postavitvi celotne francosko-nemške proizvodnje premoga in jekla pod skupno
Visoko oblast, v okviru organizacije, ki bi bila odprta tudi za druge evropske države«
(2003, str. 129).
Predstavil je bistvena načela in obveznosti, ki so bile tudi predmet PESPJ: »Skupni
Visoki oblasti bo naloženo poslanstvo, da v najkrajšem roku zagotovi: modernizacijo
proizvodnje in izboljšanje njene kakovosti, oskrbo francoskega in nemškega trga ter
pridružitvenih držav s premogom in jeklom pod enakimi pogoji, razvoj skupnega izvoza
v druge države, izenačevanje oziroma izboljšanje življenjskih razmer za delovno silo v
teh industrijah« (2003, str. 130). »Promet premoga in jekla med državami
pristopnicami bo takoj oproščen vseh carinskih dajatev in ne bo podvržen različnim
transportnim tarifam« (Schuman, 2003, str. 131) .
Njegov predlog je bil sprejet 18. 4. 1951 s PESPJ ali Pariško pogodbo, ki je začela
veljati 23. 7. 1952. Podpisale so jo: Belgija, Francija, Italija, Luksemburg, Nizozemska

20

Govor je citiran v Schuman, 2005, str. 127−132.
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in Zvezna republika Nemčija. S to pogodbo so podpisnice ustanovile skupni jeklarski in
premogovniški trg, kar je pomenilo tudi prenos nacionalnega odločanja o področju
premogovništva in jeklarstva na nadnacionalno raven, saj je odločitve sprejemalo
neodvisno nadnacionalno telo Visoka Oblast, kateri je prvi predsedoval Jean Monnet.
Ustanovitev ESPJ predstavlja »ključno novost pri urejanju odnosov med subjekti v
mednarodni skupnosti po drugi svetovni vojni« (Arah, 1995, str. 60).
Z njo so bile države podpisnice prve v zgodovini, ki so prostovoljno prenesle del svoje
suverenosti na nadnacionalno raven. ESPJ (Montanska unija) je tako postala prvi
nadnacionalni organ. Smisel te nadnacionalnosti je Schuman pojasnil z naslednjimi
besedami: »Evropska skupnost ne bo podobna imperiju ali sveti aliansi; utemeljena bo
na demokratični enakosti, predstavljeni na področju odnosov med narodi« (2003, str.
31−32).
Pogodba je bila sklenjena za obdobje 50 let in je 23. 7. 2002 prenehala veljati.
Njen 49. člen je uvedel prvi pravi evropski davek, s tem, ko je določal, da ima Visoka
oblast pooblastila, da zagotovi sredstva, ki jih potrebuje za izvajanje svojih nalog tako,
da uvede dajatve na proizvodnjo premoga in jekla.

4.1.2 Rimska pogodba
25. 3. 1957 so iste države v Rimu podpisale PEGS in pogodbo s katero so ustanovile
ESJE ali ang. EURATOM. Obe pogodbi, znani pod imenom Rimska pogodba sta začeli
veljati 1. 1. 1958.
Namen EGS je bil vzpostaviti gospodarsko integracijo s ciljem ustvariti velik enotni trg,
spodbujati sodelovanje med državami članicami ter povečati gospodarsko stabilnost in
življenjski standard v teh državah.
ESJE pa naj bi zagotovila odgovorno uporabo jedrske energije, ki se bo uporabljala le v
civilne namene.
Vsebina Rimske pogodbe je temeljila na t. i. Spaakovem poročilu (Spaak Report)
oziroma Poročilu iz Bruslja o splošnem skupnem trgu (Brussels Report on the General
Common Market) iz leta 1956 po katerem je bilo predlagano, da se omogoči
horizontalna integracija gospodarstev s postopno ukinitvijo trgovinskih omejitev, enako
tudi jedrska energija preide na nadnacionalno raven (Cvikl, 2008, str. 30−31).
Rimska pogodba je precej obsežen dokument ustavnopravne narave, sklenjen za
nedoločen čas. (Ustavno)pravna ureditev ES je z njo postala edina mednarodna
organizacija mednarodnega javnega prava s tremi vejami oblasti, katerih pristojnosti so
razporejene podobno kot v vsaki nacionalni državi. Lahko bi dejali, da se je z njo začelo
obdobje evropskega nadnacionalnega konstitucionalizma. Z njo pa so tudi nastale tri
Evropske skupnosti: ESPJ (ki je s potekom PESPJ prenehala obstajati), EGS (ki se je na
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podlagi PEU preimenovala v ES) in ESJE, ki jih označujemo tudi s splošnim pojmom
Skupnosti.

4.1.3 Prve spremembe in dopolnitve
8. 4. 1965 so članice ES v Bruslju podpisale Pogodbo o združitvi (Merger Treaty), ki je
stopila v veljavo 1. 7. 1967 in s katero so se organi odločanja ESPJ, EGS in ESJE
združili v enotne organe, ki so odločitve sprejemali za ES. Ustanovljeni so bili: EK, Svet
ES (kasneje preimenovan v Svet EU), Skupščina (kasneje EP) in Sodišče ES.
Z EEA (Single European Act), podpisanim 17. 2. 1986 v Luksemburgu in 28. 2. 1986 v
Haagu so bile formalizirane prve obsežnejše spremembe in dopolnitve PEGS. Zaradi
težnje po vzpostavitvi enotnega evropskega trga so bile sprejete štiri temeljne
svoboščine: prost pretok blaga, kapitala, oseb in storitev.
Čeprav je bila s 1. 7. 1968 vzpostavljena carinska unija, je bila trgovina med državami
članicami mnogokrat ovirana zaradi različnih nacionalnih predpisov glede varstva
potrošnikov, varstva okolja, zdravstvenega varstva, poklicne usposobljenosti, prometa
s kapitalom itd. Vse te ovire naj bi se s pomočjo tega akta postopno odpravile s
harmonizacijo norm, standardov in predpisov ter z uveljavitvijo novih skupnih politik.
Okrepile so se tudi pristojnosti EP v okviru novega zakonodajnega postopka. 31. 12.
1992 so bili odpravljene vse trgovinske ovire znotraj Skupnosti. Opredeljeni so bili tudi
novi postopki za koordinacijo skupne zunanje politike.
EEA je predvidel Sodišče prve stopnje z namenom razbremeniti Sodišče ES, uvedel
posvetovalno vlogo EP, ki je pridobil tudi možnost veta glede vključitve novih članic in
pridruženih članic. Uvedel je tudi kvalificirano večino pri glasovanju Sveta ministrov.
EEA ponavlja, potrjuje in podrobneje razlaga načela Rimske pogodbe, hkrati pa tudi
spreminja in dopolnjuje ustanovitvene akte ES.

4.1.4 Maastrichtski trije stebri in ustavnopravna vprašanja
V Maastrichtu je bila 7. 2. 1992 podpisana Maastrichtska pogodba ali PEU. Z dnem, ko
je stopila v veljavo, to je 1. 11. 1993, je bila ustanovljena EU. Prinesla je korenito
revizijo ustanovitvenih pogodb ter načrt za vzpostavitev gospodarske, denarne in
politične unije. Po njej ne govorimo več le o gospodarskem, ampak tudi o političnem
združevanju.
Odločitve, sprejete s kvalificirano večino Sveta EU so postale obvezujoče za vse države
članice, ne glede na njihovo (ne)strinjanje s sprejetim. Pokazale so se tudi potrebe po
prenosu novih pristojnosti s področja zunanje politike, vojaških in kriminalnih vprašanj
na raven Skupnosti. (Cvikl, 2008, str. 34−35).
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Ker so države članice menile, »da tako občutljivih vprašanj ni mogoče upravljati preko
obstoječih mehanizmov Skupnosti in da mora biti moč vlad oziroma držav članic pri teh
vprašanjih močnejša, kot je bila siceršnja moč vlad v ES,« je ta pogodba EU ponazorila
s tremi stebri. Tristebrna struktura »naj bi izločila tradicionalno odgovornost Skupnosti
za urejanje gospodarskih vprašanj in vprašanj nadaljnjega gospodarskega poglabljanja
od novih pristojnosti na področju skupne zunanje in varnostne politike in vojaških
vprašanj (steber skupne zunanje in varnostne politike) ter od vprašanj novih
pristojnosti na področju pregona kriminala (steber pravosodja in notranjih zadev)«
(Cvikl, 2008, str. 35).
Slika 2: Trije stebri Evropske unije

Vir: Ješovnik, 2000, str. 31.

Prvi steber ponazarja nadnacionalni značaj unije, saj so se na tem področju države
članice odrekle svoji suverenosti. V ta steber sodi celotni pravni red ES in skupne
politike, vključno s pogodbami in institucijami odločanja. Drugi steber predstavljajo
institucije za skupno zunanjo in varnostno politiko – meddržavno sodelovanje. Cilj tega
je varovati skupne vrednote, interese in neodvisnosti ter krepitev varnosti EU in njenih
članic. Sem spada tudi krepitev mednarodnega sodelovanja, demokracije in varovanje
človekovih pravic in temeljnih svoboščin. V tretjem stebru pa gre za sodelovanje na
področju pravosodja in notranjih zadev – medvladno sodelovanje. Sem spada
sodelovanje policij držav članic v zvezi s kontrolo meja, azilno politiko, z zatiranjem
organiziranega kriminala, trgovina z mamili, terorizem, gospodarski kriminal, varstvo
podatkov itd.
ES je le gospodarski del prvega stebra, EU pa predstavlja vse tri stebre. Drugi in tretji
steber torej predstavljata medvladni dejavnosti.
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S to pogodbo je ES razširila pristojnosti na področje izobraževanja, kulturo, socialo,
varstvo okolja itd., bil pa je tudi zasnovan nadaljnji razvoj EMU, uvedeno evropsko
državljanstvo, okrepljena zakonodajna vloga EP ter ustanovljen Odbor regij kot
posvetovalni organ, preko katerega regije lahko sodelujejo v procesu odločanja.
Uvedba evropskega državljanstva je pomenila prosto gibanje in prebivanje kjerkoli v
EU, pravico do kandidature in izvolitve v EP, pravico do diplomatske zaščite
predstavništva katere koli države članice EU v tretjih državah. Sodišče ES ima
pooblastilo, da lahko denarno kaznuje države članice kršiteljice. Novost je bilo tudi
načelo subsidiarnosti. To načelo poznajo tudi federalno organizirane države.
»To načelo v praksi preprečuje preveliko koncentracijo oblasti na centralni ravni,
posledica česar bi bilo osiromašenje možnosti odločanja v korist decentraliziranih enot
in posameznikov, saj skuša odločanje čimbolj približati tej ravni« (Grilc in Ilešič, 2001,
str. 139).
Danska, Francija in Velika Britanija so v postopku ratifikacije te pogodbe odločno
pokazale na politična razhajanja. Danska je pogodbo zavrnila, Francija jo je podprla le
z 51,05 %, Velika Britanija pa je ostala zunaj gospodarske in denarne unije (Cvikl,
2008, str. 35).
Naj opozorim še na nekaj pomanjkljivosti te pogodbe: ni uredila pravnega položaja EU
kot pravne osebe; ni uspela združiti vseh treh Skupnosti v eno; dokaj pomanjkljivo je
opredelila pravice in obveznosti svojih članic in nepopolno uredila položaj in pristojnosti
institucij in organov EU.
Že ob podpisu te pogodbe so se podpisniki zavedali, da pristajajo na »kompromisno
formulo paralelnega načina sodelovanja« (Arah, 1995, str. 314). Arah opozarja tudi na
delno upoštevane določbe institucionalne narave iz ustanovitvenih pogodb posamezne
skupnosti, po drugi strani pa so vanjo uvrstili tudi določbe, ki že dolgo niso bile več
aktualne (npr. določbe o uvedbi skupne carinske tarife, predhodno obdobje itd.) (1995,
str. 315).
Kljub vsemu temu pa ne smemo pozabiti, da je ravno ta pogodba ustvarila pogoje za
politično integracijo in da je ravno ona začela spodbujati integracijske procese od
spodaj (npr. Odbor regij).

4.1.5 Amsterdamska pogodba in demokratični deficit
2. 10. 1997 je bila podpisana v Amsterdamu kot rezultat sklepov medvladne
konference in je pomenila nadgradnjo Maastrichtske pogodbe. Z njeno veljavo s 1. 5.
1999 se je problematika pravosodja in notranjih zadev premaknila iz tretjega v prvi
steber, v tretjem stebru je ostalo le policijsko in sodno sodelovanje v kazenskih
zadevah.21

21

Več o spremembah vseh treh stebrov glej Grilc in Ilešič, 2001, str. 69−76.
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S to pogodbo je želela EU urediti področje državljanskih pravic, varstva okolja, utrditi
skupni trg in odpraviti še zadnje ovire za prosto gibanje, okrepiti mednarodni položaj
EU in omogočiti nadaljnjo širitev.
Uporaba odločanja z večinskim glasovanjem se je razširila na področje zaposlovalne in
socialne politike. Spremembe na institucionalnem področju: omejitev števila poslancev
EP na 750, ne glede na morebitne širitve članstva, njegove pristojnosti pa so se tudi
razširile z uvedbo postopka soodločanja na 23 novih področij. Sodišče ES ima nalogo
zagotavljati spoštovanje človekovih pravic in po novem posega tudi na področje
policijskega in pravosodnega ter kazenskega sodelovanja. Določen je bil tudi postopek
za imenovanje predsednika EK in komisarjev v soglasju z državami članicami.
Na področju skupne zunanje in varnostne politike je bilo razširjeno področje
sodelovanja med državami članicami, ustanovili so položaj visokega predstavnika za
skupno zunanjo in varnostno politiko. Za dosego večje notranje varnosti pa je pogodba
uvedla medsebojno tesno sodelovanje med nacionalnimi policijami in nacionalnimi
pravosodnimi organi pri preprečevanju in boju zoper kriminal, trgovino z drogami,
ljudmi, korupcijo itd.
Ta pogodba je tudi odprla možnost za tesnejše sodelovanje med državami članicami.
Proces njene ratifikacije je bil še bolj zapleten in dolgotrajnejši od predhodne pogodbe.
Problem demokratičnega deficita se je pojavil v EU že v šestdesetih letih prejšnjega
stoletja. Po sprejemu te pogodbe pa je postalo vprašanje demokratičnega deficita še
aktualnejše. Razlogi zanj so različni. Gre predvsem za to, da v EU predstavljata
izvršilno vejo oblasti Svet EU in EK, katerih kandidati niso neposredno izvoljeni na
volitvah, tako kot so to poslanci EP.
Ker ima v EU pristojnost zakonodajne pobude EK in ne EP, to predstavlja problem, ki
ima svoj vpliv tudi na zakonodajalca posamezne države članice (Weiler, 2002, str. 69).
Ta demokratični deficit torej kaže na nekakšno neravnotežje med močjo EK in Sveta EU
na eni strani ter močjo EP in nacionalnih parlamentov na drugi strani.

4.1.6 Pogodba iz Nice
Tudi ta pogodba je bila rezultat medvladne konference. Podpisana je bila 26. 2. 2001 v
Nici, v veljavo pa je stopila šele 1. 2. 2003.
Zaradi zahteve Nemčije po večji uteži pri glasovanju v Svetu EU in oporekanju Francije
temu, je bil sprejet nov sistem glasovanja s kvalificirano večino v Svetu EU. Temu je
sledil na predlog Francije še en kompromis, »ki je zagotovil tako dvojno večino držav
članic kot oddanih glasov in po katerem so države članice lahko opcijsko zahtevale, da
države članice, ki so podprle določen predlog, predstavljajo zadovoljivo večino
prebivalcev celotne Evropske unije« (Cvikl, 2008, str. 39).
Pogodba iz Nice je nadgradila 7. člen, ki je po novem predvideval ukrepanje v primeru
morebitnega kršenja skupnih vrednot v kateri izmed držav članic. Svet EU pa je po
novem lahko ob privolitvi EP z glasovi devetih desetin članic in na razumen predlog ene
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tretjine članic, EP ali EK ugotavljal kršenje vrednot v zadevni članici in proti njej sprožil
postopek. Pred ukrepanjem bi moral Svet EU poslušati stališča te članice, po že
omenjeni proceduri pa bi Svet EU lahko zaprosil tudi za izdelavo neodvisnega poročila o
razmerah v tej državi. Še naprej bi ostalo veljavno določilo, po katerem lahko ob
ugotovitvi kršenja skupnih vrednot Svet EU s kvalificirano večino glasov članici
odvzame pravice do glasovanja v svetu.
Pogodba je tudi omejila število poslancev EP na 732. Število komisarjev je bilo
omejeno na največ 27 tudi v primeru novih širitev.
Sprejeta je bila tudi Listina o temeljnih pravicah, ki pa ni bila vključena v pravni okvir te
pogodbe.
Prvi referendum o ratifikaciji te pogodbe je na Irskem kritično pokazal na demokratični
deficit med institucijami EU in državljani EU (Cvikl, 2008, str. 40).
Pogodba iz Nice je imela kar nekaj nasprotnikov, polnih raznih očitkov, npr., da gre za
"tehnokratsko" namesto "demokratično" pogodbo, ki še zmanjšuje suverenost
nacionalnih parlamentov, krepi centralizirano birokracijo itd. (Cvikl, 2008, str. 41).

4.1.7 »Padla ustava« - Pogodba o ustavi za Evropo
Predlog te pogodbe je bil rezultat dela Konvencije o prihodnosti Evrope, ki je bil
predstavljen 20. 6. 2003 v Atenah na sestanku Evropskega sveta. Konvencija o
prihodnosti Evrope, ki jo je sestavljalo 105-člansko telo predstavnikov EP, EK, ter vseh
nacionalnih parlamentov in nacionalnih vlad držav članic in držav kandidatk je v tej
pogodbi predlagala posege v strukturo in način delovanja institucij EU. Nadomestila naj
bi vse dotedanje pogodbe.
Podpisana je bila 29. 10. 2004 v Rimu, v veljavo pa bi stopila po ratifikaciji vseh držav
članic. Ratificiralo jo je le 18 držav. Že sam naslov pogodbe nakazuje na možnost
izoblikovanja federacije, kar je izzvalo odpor v nekaterih državah članicah.
Pogodba je razdeljena na štiri dele:
1. Opredelitev in cilji EU, temeljne pravice, državljanstvo, pristojnosti,
institucije in financiranje unije,
2. Listina o temeljnih pravicah EU,
3. Politike in delovanje EU,
4. Splošne in končne določbe.
Očitno je, da je ta pogodba po svoji vsebini presegla pomen mednarodne pogodbe.
Med pomembnejše institucionalne spremembe bi sodilo formalno preimenovanje Sveta
EU v Svet ministrov, Svet za splošne in zunanje zadeve bi se razdelil na Svet za splošne
zadeve in Svet za zunanje zadeve. Določena naj bi bila tudi zastava EU, njena himna in
slogan. Vse to je neformalno že obstajalo pred tem.
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S to pogodbo naj bi se okrepila štiri načela: načelo omejenega posamičnega
pooblastila, načelo subsidiarnosti, načelo sorazmernosti in načelo primarnosti
zakonodaje EU. S to pogodbo bi EU postala pravna oseba in bi tako lahko samostojno
sklepala mednarodne pogodbe. Predlagana je bila tudi poenostavitev pravnih
instrumentov. S tem bi ukinila dualizem ES – EU.
Skupni zunanji in varnostni politiki bi po novem ministroval predsedujoči Sveta
ministrov za zunanje zadeve, ki bi opravljal tudi funkcijo podpredsednika EK. Evropski
svet naj bi imel svojega predsednika z mandatom dveh let in pol z možnostjo ponovne
izvolitve. EK bi z letom 2014 štela le 15 komisarjev. Vloga tako EP kot tudi nacionalnih
parlamentov naj bi se okrepila. Prvič je bila tudi opredeljena določba o izstopu
posamezne države članice iz EU, katere izstop bi potekal sporazumno. Ista država bi
lahko ponovno zaprosila za vstop, ko bi izpolnjevala pristopne pogoje.
Cvikl navaja točke razkola med podporniki in nasprotniki te t. i. evropske ustave, kritike
glede dolžine in zahtevnosti razumevanja te pogodbe, posledice širše uporabe
kvalificirane večine, spornost uporabe besede »ustava« in ne »pogodba«, problem
demokratičnega deficita EU, »spolitizirana« EK, kritike glede ekonomskih politik,
človekovih pravic itd. (2008, str. 52−58).
Gotovo je največ k zavrnitvi te pogodbe pripomogla ravno kompleksnost in
preobširnost dokumenta ter nezadostno informiranje državljanov članic EU glede njenih
vplivov na njihovo življenje.
V Franciji je 29. 5. 2005 55 % francoskih udeležencev referenduma glasovalo proti
evropski ustavi. 31 % teh se je sklicevalo na socialno-gospodarske vidike: strah pred
škodljivim učinkom na delovna mesta, trenutni gospodarski položaj in položaj na trgu
dela ter vtis, da PUE ni dovolj socialna (Flash Eurobarometer, The European
Constitution: Post-referendum survery in France, June 2005, str. 17).
Na Nizozemskem so 1. 6. 2006 z 62 % zavrnili ratifikacijo PUE. Raziskava javnega
mnenja je pokazala, da se je kar 32 % nizozemski volivcev odločilo reči »ne« PUE
zaradi nezadostnega razumevanje resničnega vpliva in pomena te pogodbe, ki mu je z
19 % sledil strah pred izgubo nacionalne suverenosti (Flash Eurobarometer, The
European Constitution: Post-referendum survery in The Netherlands, June 2005, str.
15). Torej so volivce obeh držav najbolj odvrnile od te pogodbe predvsem skrbi glede
gospodarskega in socialnega položaja posamezne države.
Strinjam se z Accettom, ki pravi, da je s to pogodbo bila v državah članicah tako laična
kot tudi strokovna javnost na nek način »okrcana« za svojo brezbrižnost v preteklih
desetletjih (Accetto, 2005, str. 7).
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4.1.8 Reševanje ustavne krize z Lizbonsko pogodbo
Brejc opisuje, kako so po francoskem »ne« šli nekdanji člani konvencije maja 2005 v
Pariz, da bi francosko javnost prepričali, da bi podprla PUE. Ugotovili so, da je za
neuspeh na referendumu bilo pravzaprav krivo nezadovoljstvo Francozov z njihovo
tedanjo vladno politiko. Evropski politični vrh je ustavno pogodbo razglasili za mrtvo,
predsednik EK Barroso pa je predlagal obdobje premisleka (2009, str. 102).
Tako kot Brejc (2009, str. 103), sem opazila, da se kljub neveljavnosti te pogodbe
nekatere njene ideje »prelivajo v zakonodajne in politične dokumente EU«.
V času premišljevanja, kako naprej, je francoski notranji minister in sedanji predsednik
Francije Nicholas Sarkozy oktobra 2006 v Bruslju predlagal mini pogodbo, ki bi urejala
najnujnejše institucionalne reforme. Brejc meni, da predlogi v njej niso Sarkoziyevi,
ampak od poslanca Lamassoureja, ker je ta te predloge našteval že pred tem v svojih
parlamentarnih razpravah. V tej mini pogodbi je bilo, kot našteva Brejc, predlagano
naslednje: širitev področij glasovanja s kvalificirano večino, delitev pristojnosti med EP
in Svetom EU, stabilno predsedovanje Evropskemu svetu, novi pogledi na
subsidiarnost, ustanovitev položaja ministra EU za zunanje zadeve, mandatarski sistem
pri oblikovanju EK itd. Nad predlogom poslanci EP niso bili navdušeni, ker se je v njem
skrivala težnja po krepitvi položaja velikih in večjih članic (2009, str. 103).
V prvi polovici leta 2007, ko je EU predsedovala Nemčija je »prišlo do rahlega
napredka, saj je kanclerka Angela Merkl uspela doseči minimalno soglasje vsaj v tem,
da se skliče medvladna konferenca, na kateri bi se dogovorili o zelo okrnjenem
besedilu nove pogodbe, brez omembe "ustavna"« (Brejc, 2009, str. 103−104).
Vsi so se strinjali, da je potrebna nova pogodba, le soglasja o tem, kaj naj vsebuje, ni
bilo. Brejc (2009, str. 104) to primerja s sedemindvajsetimi kuharji, ki se ne morejo
dogovoriti glede recepta.
Medvladna konferenca je v drugi polovici leta 2007 uspela pripraviti besedilo Lizbonske
pogodbe, ki je bila podpisana 13. 12. 2007 v Lizboni. Ta pogodba vsebinsko ohranja
vse večje spremembe, ki jih je vsebovala referendumsko zavrnjena PUE.
Tu želim predvsem opozoriti na tiste spremembe, ki dejansko pomenijo noviteto tudi v
primerjavi s PUE. Torej, kaj je v Lizbonski pogodbi urejeno drugače, kot je bilo
predvideno s PUE?
Lizbonska pogodba le spreminja obstoječe pogodbe in teh ne razveljavlja tako, kot je
to predvidevala PUE. Torej ta pogodba ohranja dve ločeni pogodbi – PEU in PDEU. PEU
ureja načela, vrednote in temeljne organizacijske vidike EU, PDEU pa ureja
organizacijo in delovanje EU ter opredeljuje načela in cilje, ki vodijo delovanje EU v
vsaki od njenih sektorskih politik. Listina o temeljnih pravicah EU sicer ni zajeta v
nobeni od pogodb, a je v 6. členu nove PEU zapisano, da se v EU priznavajo pravice in
svoboščine ter načela, zapisana v njej.
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Lizbonska pogodba po 49. členu nove PEU določa, da vsaka država, ki spoštuje
vrednote EU in si prizadeva za njihovo spodbujanje, lahko zaprosi za članstvo v EU ter
dodaja merila za pristop.
Lizbonska pogodba v primerjavi s PUE glede opredelitve ciljev EU nekoliko razširja
sklicevanje na območje svobode, varnosti, pravice brez notranjih meja (Drugi odstavek
člena I-3 PUE, primerjam z drugim odstavkom novega 3. člena PEU).
Med cilji EU je v Lizbonski pogodbi poudarjeno, da EU vzpostavi EMU, katere valuta je
evro (Člen I-3 PUE, primerjam s četrtim odstavkom novega 3. člena PEU).
Lizbonska pogodba odpravlja tristebrno strukturo EU in predvideva enotno pravno
entiteto EU - z zlitjem ES in EU v eno, kar bo EU omogočilo sklepanje mednarodnih
sporazumov. Pogodba ne omenja simbolov EU - zastave, himne in slogana, ker bi ti
lahko vzbudili občutek težnje k nastanku »naddržave«, ogiba pa se tudi besedi
»zakon«, ki bi spominjal na nacionalno zakonodajo.
Pogodba naj bi tudi omogočila učinkovitejše delo institucij EU ter z razširitvijo
pristojnosti EP in komunitarno metodo odločanja okrepila demokracijo v EU. EP bo v
mandatu 2009−2014 štel 750 poslanskih sedežev ter predsednika, tako da bo imela
posamezna država največ 96 in najmanj 6 sedežev. Za področje večine politik EU bo
veljal postopek odločanja, po katerem bo imel EP podobne pristojnosti kot Svet EU. Na
željo Poljske je bil v pogodbo vključen t. i. kompromis Ioannina, ki omogoča državam
članicam, ki ne predstavljajo manjšine, ki bi lahko preprečila sprejetje odločitve, da
pred sprejetjem zakonodajnega predloga zahtevajo njegovo ponovno preučitev. Tako
bo odločanje po načelu dvojne večine, ki naj bi se uvedel z letom 2014 prispevalo k
večji demokratičnosti. Kadar Svet EU ne odloča na predlog EK ali visokega predstavnika
za zunanje zadeve in varnostno politiko, tvori kvalificirano večino vsaj 72 % članov
Sveta EU (Drugi odstavek I-25. člena PUE, primerjam z drugim odstavkom 238. člena
nove PEU).
Evropski svet in ECB bosta postali uradni instituciji, Sodišče ES se bo preimenovalo v
Sodišče EU. Po novem naj bi imel Evropski svet stalnega predsednika z dveinpolletnim
mandatom, ki bo lahko enkrat obnovljen. Funkcija bo nezdružljiva s katerokoli drugo
nacionalno funkcijo. Imenovan bo visoki predstavnik EU za zunanjo in varnostno
politiko, ki bo opravljal delo sedanjega visokega predstavnika za zunanjo politiko in
komisarja za zunanje odnose; obenem pa bo tudi podpredsednik EK. Predvideva se
tudi vzpostavitev skupne diplomatske službe.
Lizbonska pogodba vsebuje tudi določbo, ki državam članicam omogoča legalen in
formalen izstop iz članstva EU (50. člen nove PEU).
Novost predstavlja tudi 12. člen spremenjene PEU, ki vsebuje zbirno določbo, kjer so
naštete druge določbe spremenjenih pogodb PEU in PDEU ter protokoli, ki krepijo
vlogo nacionalnih parlamentov z večjo preglednostjo in večjim poudarkom pri
odločanju na ravni EU.
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Po Protokolu št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti naj bi bilo
zagotovljeno spoštovanje teh načel s tem, da je po 6. členu tega protokola
nacionalnim parlamentom dana možnost, da v osmih tednih22 po tem, ko so dobili
predlog, pošljejo institucijam EU obrazložena mnenja, zakaj predlog ni skladen z
načelom subsidiarnosti. Institucije EU morajo ta mnenja upoštevati.
Pogodba postreže tudi s solidarnostno klavzulo (222. člen PDEU), ki določa, da če je
država članica žrtev terorističnega napada, naravne nesreče ali nesreče, ki jo je
povzročil človek, unija in njene države članice delujejo skupaj v duhu solidarnosti. To je
v času neustavljivega terorizma in podnebnih sprememb res nujno, kaže pa tudi na
povezanost med različnimi.
Lizbonska pogodba vsebuje tudi novo t. i. klavzulo fleksibilnosti, po kateri lahko Svet
EU na predlog EK in po odobritvi EP soglasno sprejme tudi tiste ukrepe, za katere nova
PEU in PDEU ne predvidevata potrebnih pooblastil, če se v okviru politik, določenih v
obeh pogodbah izkaže, da je potrebno ukrepanje EU zaradi doseganja katerega od
ciljev obeh pogodb (Prvi odstavek 352. člena PDEU).
Po 14. členu PDEU ostaja pet vrst pravnih aktov: uredba, direktiva, sklep, priporočilo in
mnenje. PDEU ne vsebuje več enotnega poimenovanja za izvedbene akte kot je to
predvidela PUE: evropska uredba in evropski sklep.
20. člen PDEU podrobno ureja evropsko državljanstvo, ki po prvem odstavku tega
člena nikakor ne nadomešča državljanstva posamezne države članice.
Splošna načela, ki urejajo izvajanje pristojnosti EU, vsebuje 5. člen PEU. Pristojnosti na
področju zunanje in varnostne politike pa ureja 24. člen PEU. PDEU pa pod naslovom I
Vrste in področja pristojnosti Unije ureja pristojnosti EU še podrobneje.
Na Irskem je proti ratifikaciji te pogodbe 12. 6. 2008 glasovalo skoraj 54 % volivcev,
volilna udeležba pa je bila 53-odstotna. Ponovitev referenduma bi lahko privedla do
pomislekov o formalni enakopravnosti držav članic.
Brejc meni, da je potrebno z ratifikacijo nadaljevati in Irce vprašati, »ali sploh želijo biti
še naprej člani EU ali pa bi morda raje imeli z EU rahlejše vezi, kot na primer Švica in
Norveška« (2009, str. 109). Brejc tudi pravi: »zgodba o ustavi je v bistvu zgodba o
tem, kakšno Evropo hočemo in komu je resnično do tega, da se lotimo temeljnih
vprašanj in ne zgolj lepotnih popravkov« (2009, str. 109).
V Evropi trenutno nimamo politikov, ki bi za krepitev evropske ideje tvegali lastno ime,
kar je po Brejčevem mnenju tudi vzrok za njeno počasno odzivanje na »lastne
zadrege« in spremembe, ki se odvijajo v svetu (2009, str. 110).
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PUE je v 6. členu Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti predvidela le
šest tedenski rok.
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4.2 POLITIČNE INSTITUCIJE EVROPSKE UNIJE
EU vodijo in jo predstavljajo tudi navzven njene politične institucije. Pogled na delo in
razvoj ter na njihovo medsebojno povezanost nam pomaga razumeti, kako EU kot
takšna deluje.
Poznavanje pristojnosti posameznih institucij je pomembno za razumevanje celotnega
ustroja EU. Kljub nenehnim spremembam temeljnih pogodb imajo institucije EU bolj ali
manj enake vloge, se pa spreminjajo njihove pristojnosti in medsebojne povezave.
Institucionalna sestava v EU temelji na načelu zastopanja različnih interesov. Tako EP
zastopa državljane EU, Svet EU države članice, EK pa interese Skupnosti.

4.2.1 Evropski parlament
Evropski parlament (European Parliament) zagotavlja demokratično osnovo EU. Deluje
na treh različnih lokacijah: na sedežu v Strasbourgu, v Bruslju, njegov sekretariat pa se
nahaja v Luksemburgu.
Glede določitve krajev njegovih sedežev je bilo nekaj hude krvi v Luksemburgu in v
Franciji, ki sta tožili EP ter zahtevali oceno zakonitosti njegove resolucije pred Sodiščem
ES, ki pa je o isti zadevi odločalo ponovno leta 1996, vendar odločilo drugače kot prvič
(Ilešič, 2004, str. 45). Brejc v svoji knjigi Prvi mandat opisuje, s kakšnimi težavami se
spopadajo evropski poslanci med selitvijo od ene do druge lokacije. Stroški selitve naj
bi po ocenah znašali od 250 do 300 milijonov eur na leto. Avgusta 2008 je v
Strasbourgu v glavni dvorani odpadel del stropa, ki bi lahko pod seboj pokopal vsaj
petdeset poslancev, če bi bili tedaj v dvorani. Po elektronski pošti so nato poslance
vznemirjala še obvestila o azbestnih prezračevalnih napravah in klimatizacijskih ceveh
parlamentarne stavbe v Strasbourgu, katere temelje naj bi zalivala voda, kar naj bi
povzročilo majhen premik te stavbe. Tudi zaradi tega si skupina poslancev že nekaj
časa prizadeva doseči, da ne bi bilo več teh mesečnih selitev (Brejc, 2009, str. 62−69).
Vsaka od ustavnih pogodb je prispevala kakšno spremembo za EP: s PESPJ je tedanja
Parlamentarna skupščina (Parlamentary Assembly) pridobila pristojnost za razpust
Visoke oblasti, Rimska pogodba ji je namenila le posvetovalno vlogo, leta 1962 se je
preimenovala v EP, leta 1979 so bile v državah članicah izvedene prve splošne in
neposredne volitve poslancev EP za mandat petih let, s kasnejšimi pogodbami pa je
pridobil pooblastila glede proračuna, širila in krepila pa se je zlasti njegova
zakonodajna funkcija.
Na začetku svojega delovanja je EP še kot Skupščina ESPJ štel 78 poslancev, ki so
prihajali iz nacionalnih parlamentov držav članic, danes pa sedi v njem 785 poslancev
in je edina institucija EU, ki uživa najvišjo stopnjo demokratične legitimnosti. Sedežni
red v EP ni določen po nacionalni, ampak po politični pripadnosti poslancev, ki so člani
raznih političnih strank ali pa so neodvisni.
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Madžarski predsednik vlade je leta 2004 neuspešno predlagal, da bi lista madžarskih
evropskih poslancev delovala v EP skupaj v bran njihovega nacionalnega interesa
(Shackleton, 2006, str. 112).
Vloga EP je podobna kot jo ima nacionalni parlament, le da nima pristojnosti
zakonodajne pobude. EP skupaj s Svetom EU opravlja zakonodajno funkcijo in
sprejema proračun EU. V sklopu nadzorne funkcije pa izvaja demokratični nadzor nad
institucijami EU preko poslanskih vprašanj, lahko pa tudi ustanovi preiskovalni odbor,
da preverja domnevne kršitve oziroma nepravilnosti pri izvajanju zakonodaje. Sodeluje
pri imenovanju EK, odloča o njeni nezaupnici in imenuje Evropskega varuha človekovih
pravic.
Vsak državljan EU pa ima tudi pravico vlagati peticije pred EP glede vprašanj, ki se
nanašajo na EU (npr. zadeve splošnega javnega interesa, vprašanje zakonitosti
ravnanja katere od institucij EU, zadeve v zvezi s predpisi EU itd.).
Pomembni dosežki EP v zakonodajnem obdobju 2004−2009 (Evropski parlament,
2009) so bili:
• REACH: manj tveganja za okolje in manj bremen za industrijo,
• dejavnosti CIA v Evropi: EP je razkril nepreglednost nekaterih članic EU,
• liberalizacija storitev brez poseganja v evropski socialni model,
• železniške storitve: več izbire in jasnejše pravice potnikov,
• zavrnitev zakonodajnih predlogov v EP,
• gostovanje v mobilnih omrežjih,
• cene letalskih vozovnic z vsemi dajatvami,
• skupna evropska pravila proti nezakonitemu priseljevanju,
• reformirani EP z letom 2009,
• podnebne spremembe: obsežni ukrepi za boj proti globalnemu segrevanju,
• delovni čas: največ 48 ur na teden.
Uveljavitev Lizbonske pogodbe bi za geografsko velike države članice pomenilo
zmanjšanje števila poslancev v EP, za nekatere geografsko manjše, med njimi tudi za
Slovenijo, pa pridobitev dodatnega mesta. Ker pa ta pogodba še ni začela veljati, so za
letošnje volitve v EP veljala določila Pogodbe iz Nice, po kateri je Slovenija ostala pri
številki 7.

4.2.2 Svet Evropske unije
Svet Evropske unije (Council of the EU) je najpomembnejši organ odločanja s sedežem
v Bruslju. Predstavlja interese držav članic.
Je glavno zakonodajno telo, ker samostojno ali skupaj z EP sprejema zakonodajo EU.
Pristojen je za izdajo uredb, direktiv, odločb, sklepov, deklaracij ter za ratifikacijo
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pogodb EU. Večino odločitev sprejema soglasno, ostale pa z navadno oziroma
kvalificirano večino.
Njegove ostale pristojnosti: določa politične cilje, koordinira nacionalne javne politike,
skupaj z EP sprejema proračun EU, v imenu Skupnosti potrjuje mednarodne pogodbe
med njimi in tretjimi državami ali mednarodnimi organizacijami, sprejema pa tudi
ukrepe na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah.
Svet EU sestavljajo ministri držav članic v devetih različnih sestavah (Hayes-Renshaw,
2006, str. 63):
1. splošne in zunanje zadeve;
2. gospodarstvo in finance;
3. pravosodje in notranje zadeve;
4. zaposlovanje, socialna politika, zdravje in varstvo potrošnikov;
5. konkurenca;
6. promet, telekomunikacije in energija;
7. kmetijstvo in ribištvo;
8. okolje;
9. izobraževanje, mladina in kultura.
Zasedanjem predseduje minister predsedujoče države. Vsakih šest mesecev: od
januarja do junija in od julija do decembra se države članice pri predsedovanju Svetu
EU izmenjujejo. Sistem trojk združuje preteklo, trenutno in naslednjo predsedujočo
vlado. Opozoriti je treba na problem prekratkega mandata, ki bi z nadaljnjimi širitvami
krog predsedovanja posamezne države članice vse bolj širil, kar bo negativno vplivalo
na njegovo učinkovitost.
Za organizacijske in koordinacijske zadeve ter za nemoten potek dela Sveta EU na vseh
ravneh skrbijo direktorati Generalnega sekretariata Sveta EU.23 Dejavnosti sekretariata
usmerja in nadzoruje generalni sekretar Sveta EU, ki je hkrati tudi visoki predstavnik
EU za skupno zunanjo in varnostno politiko Javier Solana.
Za vsebinsko plat zasedanja pa skrbi Odbor stalnih predstavnikov (COREPER), ki se je
po več kot petdesetih letih svojega delovanja razvil iz občasno delujoče komisije. Ta
odbor pripravlja najpomembnejše dokumente in odločitve, ki jih Svet EU na svojih
sejah le potrdi in razglasi. COREPER se sestaja v dveh sestavah – COREPER II in
COREPER I. Prva sestava veleposlanikov iz držav članic EU usklajuje stališča in
pripravlja odločitve o zadevah, COREPER I pa so namestniki veleposlanikov iz držav
članic EU, ki pa pripravljajo odločitve, s katerimi se COREPER II ne ukvarja. Od leta
1975 pripravlja tedenske sestanke veleposlanikov skupina njihovih pomočnikov,
imenovana Antici (Jeffrey Lewis, 2006, str. 276−280).

23

Več glej Hayes-Renshaw, 2006, str. 71.
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4.2.3 Evropska komisija
Evropska komisija (European Commission) kot neodvisna strokovna institucija zastopa
interese celotne EU, zato ji pravimo tudi »motor EU«. Sedež ima v Bruslju.
Njena predhodnica je bila Visoka oblast ESPJ, katere prvi predsednik je bil Jean
Monnet, ki je s položaja predčasno odstopil tudi zaradi njene vse manjše politične teže
in vse bolj »birokratske« narave (Peterson, 2006, str. 82). Nekdanji Monnetov vpliv na
EK se odraža tudi pri organizacijski strukturi in izrazoslovju za položaje, ki je izposojeno
iz francoskega modela (directeur-général, directeur-général-adjoint, directeur,
conseiller in chef de cabinet) (Hooghe in Nugent, 2006, str. 150).
Današnjo EK sestavlja 26 komisarjev in njen predsednik. Komisarji so odgovorni za
posamezno področje za mandat pet let. Predlagajo jih vlade držav članic, njihovo
imenovanje nato potrdi EP, imenuje pa jih Svet EU s kvalificirano večino.
Predsednik komisije se poleg predsedovanja EK udeležuje tudi sej Evropskega sveta in
sestankov skupine gospodarsko najrazvitejših držav na svetu G8.
Vendar pa EK vsebuje tudi generalne direktorate, ki jih vodijo generalni direktorji,
odgovorni komisarju, ki pokriva posamezni resor ter splošne službe. Generalni
direktorati načrtujejo in pripravljajo osnutke zakonodajnih predlogov EK, ki jih morajo
nato sprejeti komisarji, da gre osnutek lahko v obravnavo Svetu EU in EP.
EK izvaja štiri temeljne pristojnosti oziroma funkcije.
Prva je zakonodajna pobuda; Svetu EU in EP podaja zakonodajne predloge. Objavlja pa
tudi predloge ukrepov Skupnosti v t. i. belih knjigah, katerim sledijo t. i. zelene knjige.
Druga pristojnost je, da upravlja s proračunom EU.
Njena naslednja naloga je zagotavljati, da se pravni predpisi EU izvajajo pravilno v
vseh institucijah in državah članicah EU. EK velja skupaj s Sodiščem ES za »varuha«
prava EU, saj je zadolžena zagotavljati, da se bo pravo EU uporabljalo poenoteno v
vseh državah članicah. V primeru, da katera od držav članic ni implementirala pravnih
aktov EU v nacionalno zakonodajo, je dolžna sprožiti postopek pred Sodiščem ES, ki se
ne ukvarja s vprašanjem, zakaj država tega ni storila, ampak kršiteljico le denarno
kaznuje. Sodišče lahko določi dnevne denarne kazni, če se država ne drži njegovih
odločb. Prva tovrstna denarna kazen je doletela grško vlado. Izrečena je bila 4. 7. 2000
v zadevi C-387/97, Commission of the European Communities v. Hellenic Republic.
Preden EK vloži tožbo pred Sodiščem ES proti kršiteljici, je tej državi dana možnost, da
s tesnim sodelovanjem kršitev odpravi.24 Težko je reči, kaj bi se zgodilo, če kršiteljica
ne bi plačala globe, verjetno bi prišlo do izključitve. Do sedaj so države, ki jih je EK
tožila, hitro implementirale zakonodajo in plačale globo.
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Glej zadevo 240/86, Commission of the European Communities v. Hellenic Republic, str.
1835.
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S predstavniško funkcijo pa EK zastopa EU pri pogajanjih s tretjimi državami in z
mednarodnimi organizacijami, zato jo Hooghe in Nugent označujeta kot »glavnega
mednarodnega akterja« (2006, str. 153).
Da na uspešnost dela EK vpliva tudi sama osebnost njenega predsednika in njegove
politične izkušnje pa tudi ekonomske in politične razmere v EU, kaže naslednje.
Predsednik EK z najdaljšim mandatom je bil Francoz Jacques Delors (predsedoval je v
letih 1985−95). V času njegovega predsedovanja je bil sprejet EEA, ustanovljena EU,
uvedena EMU in Helmut Kohl, François Mitterrand in celo Margaret Thacher so ga
obravnavali kot sebi enakega sogovornika (Peterson, 2006, str. 85). Ko je za njim sedel
na predsedniški stol Luksemburžan Jacques Santer, so postale razmere v EK kaotične,
njeno delo pa neučinkovito, zato je marca 1999 odstopil (Peterson, 2006, str. 86−87).
Njegov italijanski naslednik Romano Prodi, ki je predsedoval do leta 2004 je imel po
besedah nekega veleposlanika EU ''najboljši kolektiv, kar jih je Komisija kdajkoli imela''
(Peterson, 2006, str. 87). Tudi Portugalec José Manuel Barroso nima lahkega dela. V
začetku njegovega predsedovanja je neslavno »padla« ustavna pogodba, vendar mu je
s podpisom Lizbonske pogodbe uspelo dvigniti vpliv EK. Njegova dolžnost v tej vlogi je
tudi, da podaja svoje mnenje o razmerah v EU.
Mastnak je dan pred letošnjimi volitvami v EP v članku Evropski demokratični deficit na
temo volitev v EP citiral komentar iz Financial Timesa: "V evropski politiki nič ne smrdi
bolj od navidezne neizogibnosti še enega petletnega mandata Joséja Manuela Barrosa
... Večji del zadnjih dveh let je porabil za kampanjo za ponovno izvolitev, namesto za
opravljanje svoje službe ... Gospod Barroso je med najslabšimi predsedniki komisije
doslej, samoljuben človek brez političnega poguma." (2009, str. 18).
Problem predstavlja tudi dejstvo, da je Barosso edini kandidat za predsednika EK, ker
levi blok EP ni postavil svojega kandidata. To se zdi Mastnaku »bolj neverjetno od
tega, da od 400 milijonov Evropejcev samo eden kandidira za predsednika evropske
komisije« (2009, str. 18).

4.2.4 Evropski svet
Evropski svet (European Council) je bil ustanovljen leta 1974. Ker ni imel pravne
podlage za svoje delovanje v temeljnih pogodbah ES, je dolgo veljal le za neformalno
obliko političnih posvetovanj na vrhu. Evropski svet je sestanek in ne institucija. Je
najvišje politično telo unije, saj ga sestavlja 27 voditeljev držav članic ali predsednikov
vlad članic, zato ima tako medvladne kot tudi nadnacionalne značilnosti. Med njegove
slabosti pa bi lahko šteli to, da nima niti svojega stalnega sedeža, niti organov, tudi
njegovo polletno predsedovanje po pravilu rotacije povzroča težave.
Sestanki potekajo v predsedujoči državi, pogosto pa tudi v Bruslju. Za njegovo
administracijo skrbi Generalni sekretariat Sveta EU. Poleg rednih sej, potekajo tudi
izredna in neformalna zasedanja ter tematska srečanja.
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Njegova naloga je: dajati potrebne pobude za razvoj EU in definirati splošne politične
opredelitve in dokončno oblikovati nove pogodbe. Njegovi sklepi so obvezujoče
usmerjevalni za Svet EU in EK. Sestankov se udeležujejo tudi predsednik EK, ministri za
zunanje zadeve držav članic in visoki predstavnik EU za skupno in zunanjo politiko.
Slovenski predstavnik Evropskega sveta je predsednik vlade.
Zasedanja trajajo običajno le dva dni in niso strogo formalna. Sklepne listine so že pred
zasedanjem skoraj v celoti usklajene, zato se med samim zasedanjem vanje vnaša le
manjše popravke in dopolnila; sklepi pa se sprejmejo soglasno (de Schoutheete, 2006,
str. 42−43). Kadar pa npr. glasujejo za predsednika EK, glasujejo s kvalificirano večino.
Lizbonska pogodba skuša odpraviti nekatere pomanjkljivosti Evropskega sveta, zato
predvideva uvedbo funkcije njegovega predsednika z dveinpolletnim mandatom, ki bo
skrbel za neprekinjeno delo Evropskega sveta.

4.2.5 Sodišče evropskih skupnosti
Sodišče evropskih skupnosti (European Court of Justice) je pravosodna institucija,
nadzorni organ in sodna veja oblasti EU. Ustanovljeno je bilo leta 1952 na podlagi
PESPJ.
Iz vsake države članice izhaja eden sodnik, sodišče pa šteje tudi osem generalnih
pravobranilcev25 (Advocate Generals), ki jih imenujejo države članice. Tako sodniki kot
generalni pravobranilci morajo biti po 253. členu PEU neodvisni, ustrezno usposobljeni
za imenovanje na najvišje sodniške položaje v svojih državah ali so priznani pravniki.
Mandat sodnikov je šest let z možnostjo ponovne izvolitve za nadaljnja tri leta, ki se
lahko še enkrat podaljša za tri leta. Sodniki med sabo izvolijo predsednika Sodišča ES
za dobo treh let in ima možnost ponovne izvolitve. Sodišče ima svoj statut, ki ureja
pravila njegovega zasedanja v senatih in v velikem senatu.
Naloga generalnih pravobranilcev je, da evropsko pravo interpretirajo in ga razvijajo
tudi s tem, ko skrbijo, da odločitve sodnikov ne gredo predaleč ali v napačno smer. Da
jim kljub trdim stališčem Sodišča ES uspeva razširiti interpretacijo, kaže tudi to, da je
mnenje generalnega pravobranilca s strani Sodišča ES vse pogosteje vključeno v samo
sodbo in tako odseva tudi odločitev Sodišča ES, čeprav to temu ni zavezano. Knez tudi
opozarja, da generalni pravobranilci niso dolžni braniti interesov Skupnosti, saj je to
dolžnost EK, oni pa so Sodišču ES le v pomoč, ko pripravijo »sodbo v malem« in po
končani obravnavi predstavijo še svoje mnenje, kateremu stranke nimajo pravice
oporekati (2004, str. 128).

25

Knez meni, da je ta prevod »ponesrečen«, ker daje lažno predstavo, da so to varuhi
Skupnosti in ne pravnega reda EU (2004, str. 128).

61

Leta 1989 je bilo ustanovljeno tudi Sodišče prve stopnje26, ki ga sestavlja 27 sodnikov z
mandatom šest let. Sodnike izberejo vlade držav članic v medsebojnem soglasju. Ko
sodniku poteče mandat, je lahko ponovno imenovan. Vsake tri leta pride tudi do delne
zamenjave sodnikov, ki se izmenjujejo izmenično. To sodišče odloča v pravdnih
zadevah med institucijami EU in njenimi zaposlenimi, v postopkih v zvezi s kršitvami
konkurenčnih pravil in individualnih tožbah državljanov in podjetij.
Naloge Sodišča ES so: zagotovitev spoštovanja, enotnega tolmačenja in uporabe
zakonodaje EU, izpolnjevanje in enotna interpretacija ustanovitvenih pogodb ter sodna
zaščita posameznikov. Njegove sodbe so dokončne.
Sodišče ES je pristojno odločati o sporih med državami članicami, državami članicami in
EU, institucijami EU ter posamezniki in EU. Gre za sodne postopke zaradi
neizpolnjevanja obveznosti ali zaradi neukrepanja, ničnostne tožbe, odškodninske
tožbe, pritožbene postopke ter predhodna odločanja. Ravno predhodno odločanje ima
bistveni pomen za poenotenje interpretacije zakonodaje EU.
Ravno zaradi širokega razpona njegovih pristojnosti to sodišče vsebuje nekakšno zmes
lastnosti nacionalnega ustavnega, upravnega, delovnega, finančnega in celo
kazenskega sodišča, kajti pravo EU prevlada tudi nasproti nacionalnemu ustavnemu,
upravnemu, delovnemu, finančnemu in kazenskemu pravu.
Ilešič opozarja na problem popolne in enotne klasifikacije tega sodišča, ki ga je moč po
njegovem iskati v tem, da so ustanoviteljice ES »skušale ustvariti predvsem operativen,
iz dneva v dan učinkujoč pravni sistem, vključno s sistemom sodnega varstva«, zato so
Sodišču ES »poverile vse tiste funkcije, ki so jih štele za pomembne za dosego tega
cilja« (2004, str. 52−53).
Accetto opozarja, da je zlasti načelo subsidiarnosti pokazalo na težavo Sodišča ES pri
njegovi razmejitvi med pravnimi in političnimi vprašanji – če Sodišče ES posamezne
ukrepe potrdi, izpade za šibko, če ne, pa izpade politično (2007, str. 229).

4.2.6 Evropsko računsko sodišče
Evropsko računsko sodišče (European Court of Auditors) je bilo ustanovljeno leta 1977
z namenom nadomestiti revizorska odbora ESPJ in ES.
Šele v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja pa je postalo neodvisna institucija s
sedežem v Luksemburgu, ki zagotavlja preglednost javnih financ ter nadzira porabo
vsega javnega denarja EU.

26

To sodišče nima funkcije pritožbenega sodišča, kot je iz njegovega naziva mogoče sklepati,
ampak je le podrejeno Sodišču ES, ki med drugim tudi rešuje pritožbe zoper Sodišče prve
stopnje.
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To sodišče ima iz vsake države članice EU po enega člana, ki jih imenuje Svet EU s
soglasjem po posvetovanju z EP za mandat šest let, ki ga je možno podaljšati.
Predsednika ERS izvolijo člani sodišča med sabo za dobo treh let in možnostjo ponovne
izvolitve še za tri leta. Sodniki so pri svojem delu popolnoma samostojni in neodvisni.
To sodišče izvaja revizije vseh prihodkov in odhodkov EU – preverja njihovo zakonitost
in pravilnost. Revizijo opravi ERS na podlagi računovodske dokumentacije. Revizorji
preverjajo institucije in telesa EU, nacionalne, regionalne in lokalne organe držav članic
EU ter ostale države, ki prejemajo denarno pomoč EU. Ob zaključku vsakega
proračunskega leta pripravi ERS letno poročilo, ki ga predloži vsem ostalim institucijam
EU in objavi v Uradnem listu EU. V svojih rednih in posebnih poročilih opozarja na
probleme in pomanjkljivosti pri finančnem poslovanju EU.
ERS nima izvršilnega pooblastila, saj lahko na nepravilnosti le opozarja.
Če Odbor EP za nadzor nad proračunom EU izda pozitiven sklep na poročilo ERS, EP
odobri zaključni račun EK za predhodno finančno leto. Spomladi leta 1998 je prišlo do
zapleta zaradi kritičnega poročila ERS in odkritij nepravilnosti pri delu ene komisarke in
Urada za humanitarno pomoč (glej Laffan, 2006, str. 221).

4.2.7 Ostale institucije in agencije
Ostale institucije in agencije EU so27:
• Evropski varuh človekovih pravic (European Ombudsman) naj bo tu zgolj
le omenjen, saj bom o njegovih pristojnostih in nalogah podrobneje pisala v
nadaljevanju tega poglavja.
• Evropski nadzornik za varstvo podatkov (European Data Protection
Supervisor) zagotavlja spoštovanje pravice do zasebnosti posameznika,
katerega osebne podatke institucije in organi EU obdelujejo.
• Evropska centralna banka (European Central Bank) je bila ustanovljena leta
1998, s sedežem v Frankfurtu. Njena glavna naloga je vodenje monetarne
politike EU skupaj s centralnimi bankami držav članic, ki so uvedle skupno
valuto evro. Trenutno je sprejelo evro za denarno enoto 16 držav članic, ki
tvorijo EMU in območje evra.
• Evropska investicijska banka (European Investment Bank) s sedežem v
Luksemburgu zagotavlja dolgoročno financiranje investicijskih projektov, ki
pospešujejo skladnejši gospodarski razvoj. Usmerjena je predvsem na velike
infrastrukturne projekte v manj razvitih regijah.
• Evropski ekonomsko socialni odbor (Economic and Social Committee) je bil
ustanovljen leta 1957 in je posvetovalne narave s sedežem v Bruslju, ki na
ravni EU in na ravni držav članic zagotavlja zastopanje in izmenjavo stališč
socialnih partnerjev.
27

Več glej Institucije in drugi organi Evropske unije, 2009.
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•

•

•

Odbor regij (Committe of the Regions) je bil ustanovljen leta 1994 na podlagi
PEU s sedežem v Bruslju in je zadolžen za neposredno zastopanje lokalnih in
regionalnih oblasti držav članic v procesih odločanja. Njegovo mnenje je
potrebno pridobiti vedno, kadar EK in Svet EU obravnavata zakonodajni
predlog, ki zadeva področje v lokalni ali regijski pristojnosti.
Strukturni in kohezijski skladi EU so: Evropski regionalni razvojni sklad
(European Regional Development), Evropski socialni sklad (European Social
Found), Evropski kmetijsko-usmerjevalni sklad (European Agricultural Guidiance
and Guarantee Fund), Finančni instrument za usmerjanje ribištva (Financial
Instrument for Fisheries Guidance), Kohezijski sklad (Cohesion Fund).
Agencije EU so strokovne, nadzorne in izvršne: npr. Evropska agencija za
okolje, Evropski urad za nadzor nad drogami in zasvojenostjo z drogami,
Evropski policijski urad (EUROPOL) itd.

4.3 TEMELJNE PRAVICE V PRAVU SKUPNOSTI
Človekove pravice so se v Evropi razvijale postopoma z začetki v srednjem veku. Njihov
preboj iz sveta idej v pravni sistem pa se je zgodil leta 1848. V moderni pravni ureditvi
temeljnih pravic je prišlo do premika teh pravic v mednarodno sfero in so tako pričele
pridobivati svojo univerzalnost. Tako je bil cilj ustanovne listine Združenih narodov leta
1945 zavzemanje za spoštovanje temeljnih pravic. Z natančnejšo določitvijo teh pravic
pa ji je sledila Splošna deklaracija o človekovih pravicah leta 1948, ki je poleg političnih
opredelila tudi socialne in ekonomske pravice. Sledile so: Organizacija združenih
narodov, Svet Evrope, Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih
svoboščin in ustanovitev Evropskega sodišča za človekove pravice.
EU zaenkrat še formalno gledano nima dokumenta, ki bi njene članice pravno
zavezoval k spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

4.3.1 Varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin
Razvoj doktrine človekovih pravic še ni končan. Zaščita temeljnih človekovih pravic
spada med načela prava EU in izvira iz skupne tradicije držav članic ter iz obveznosti iz
Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščinah.
Zaradi nacionalnih posebnosti v državah EU prihaja včasih do trkov različnih kulturnih
tradicij, omeniti pa velja tudi jezikovni problem (npr. naše sosednje države kršijo
pravice naših narodnih manjšin).
Vloga nacionalnega in evropskega varuha človekovih pravic je danes vse
pomembnejša. Ti imajo veliko dela z napakami, samovoljo in nepravilnostmi pri delu
nacionalnih državnih organov, evropski varuh pa na ravni EU. Ukvarjajo se z
uveljavljanjem in spoštovanjem človekovih pravic in pravno varnostjo svojih
državljanov. Pomembno vlogo pa ima na tem področju tudi Svet Evrope.
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4.3.1.1 Listina o temeljnih pravicah
Listino o temeljnih pravicah EU so leta 2000 sprejeli voditelji EU v Nici. Bila je sestavni
del PUE, vendar zaradi nesprejetja te pogodbe ni nikoli zaživela v zavezujoči obliki.
Lizbonska pogodba je ne vsebuje, vendar pa je v 6. členu nove PEU določeno, da je
listina pravno zavezujoča.
Listina vsebuje 54 členov in ima poleg preambule sedem delov: dostojanstvo,
svoboščine, enakost, solidarnost, pravice državljanov, sodno varstvo in splošne določbe
o razlagi in uporabi listine. Normativno naj bi uredila razmerje med institucijami EU in
državljani EU, slednjim naj bi omogočala sklicevanje nanjo tudi pred Sodiščem ES.
V Veliki Britaniji je v času njenega oblikovanja največ prahu dvignil njen vsebinski del,
ki govori o solidarnosti zaradi širjenja ekonomskih in socialnih pravic na ravni EU.
Britanci so se bali, da bo s to listino razširjen tudi krog sindikalnih pravic.
Poseben protokol k Lizbonski pogodbi razlaga uporabo listine v Veliki Britaniji in na
Poljskem. Ti dve državi sta si izborili njeno izvzetje. Po tem protokolu listina ne širi
pristojnosti Sodišča ES, niti sodišč Poljske in Velike Britanije za razsojanje glede
združljivosti zakonov in drugih predpisov, prakse ali upravnih ukrepov obeh držav s
temeljnimi pravicami, svoboščinami in načeli iz listine.

4.3.1.2 Vloga in pomen varuha človekovih pravic na nacionalni in
nadnacionalni ravni
Varuha človekovih pravic je prvič uvedla švedska ustava iz leta 1809 kot poseben
organ za izvajanje nadzora nad delom upravnih uslužbencev, sledile pa so ji Finska leta
1919, Danska leta 1953, Norveška leta 1962 in nato še ostale države, tudi Slovenija
(Trpin, 1992, str. 114).
Po navadi je varuh človekovih pravic poseben organ parlamenta in eden najbolj
uglednih pravnikov posamezne države, ki podaja parlamentu svoje ugotovitve v obliki
poročila, kjer navaja pomanjkljivosti pri delu upravnih organizacij ter navaja kršitve,
parlament pa potem na podlagi tega sprejme ustrezne ukrepe. Na Finskem lahko varuh
človekovih pravic sproži kazenski postopek, na Švedskem in v Franciji pa tudi
disciplinski postopek (Trpin, 1992, str. 115−117). Varuha človekovih pravic opredeljuje
ustava, njegove pristojnosti in delo pa ureja zakon.
Evropski varuh človekovih pravic je bil vzpostavljen z Maastrichtsko pogodbo, pristojen
je za reševanje pritožb državljanov EU zaradi nepravilnosti pri delovanju institucij in
organov EU. Pri svojem delu je neodvisen in med mandatom ne sme opravljati nobene
druge poklicne funkcije. Poizvedbe opravlja na podlagi pritožb, na lastno pobudo in
neposredno preko poslancev EP. O nepravilnostih obvesti ustrezno institucijo, ki mu
mora odgovoriti v roku treh mesecev. Poročilo o zadevi nato pošlje EP in pristojni
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instituciji, tožečo pravno oziroma fizično osebo pa obvesti o rezultatu svoje poizvedbe.
O svojem delu letno poroča EP.28

4.3.1.3 Vloga Evropskega parlamenta
Naloga EP je tudi ta, da skrbi za zaščito in uveljavljanje človekovih pravic in temeljnih
svoboščin v EU. Poleg tega, da Evropskega varuha človekovih pravic imenuje in
spremlja njegovo delo, daje EP tudi razne pobude, npr. za preprečevanje mučenja,
krepitev pravic žensk in otrok, varstvo manjšin itd.

4.3.1.4 Vloga Sodišča Evropskih skupnosti
Sodišče ES se ukvarja z varstvom človekovih pravic in temeljnih svoboščin predvsem
zaradi zagotavljanja izvajanja temeljnih svoboščin, ki izhajajo iz enotnega
gospodarskega prostora. V svojih sodbah je prepoznalo človekove pravice kot del
nezapisanega prava Skupnosti.
To sodišče včasih ni bilo povsem naklonjeno posameznikovim pravicam. To je razvidno
iz obrazložitve sodišča v zadevi 1/58, Friedrich Stork & Cie v. High Authority of the
European Coal and Steel Community, kjer je zapisalo, da ker Visoka oblast ni pristojna
za uporabo nacionalnega prava držav članic, ampak je dolžna uporabiti le pravo
Skupnosti, tudi to sodišče ni pristojno za presojo pritožbenih razlogov, ki zatrjujejo, da
je Visoka oblast s sprejemanjem svoje odločitve kršila načela nemškega ustavnega
prava.
Sodišče ES je prepoznalo človekove pravice kot del nezapisanega prava Skupnosti, kar
je razvidno iz primera 29/69, Erich Stauder v. City of Ulm - Sozialamt, ko je v 7. točki
zapisalo, da »pričujoča odločba ne vsebuje ničesar, kar bi ogrožalo temeljne človekove
pravice, ki so v splošnih pravnih načelih prava Skupnosti in katerih varstvo zagotavlja
Sodišče ES«.
Zadeva se je kmalu spremenila. Na razmerja med pravom Skupnosti in ustavnim
pravom držav članic ter na varstvo človekovih pravic je Sodišče ES opozorilo z
odločitvijo v zadevi 11/70, Internationale Handelsgesellschaft mbH v. Einfuhr- und
Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel, kjer je v 4. točki obrazložitve zapisalo, da za
varstvo človekovih pravic »črpa navdih iz ustavnih tradicij, ki so skupne državam
članicam«.
V zadevi 4/73, J. Nold, Kohlen- und Baustoffgroßhandlung v. Commission of the
European Communities je v 13. točki obrazložitve Sodišče ES poudarilo, da so temeljne
pravice sestavni del splošnih načel prava Skupnosti in jih je potrebno spoštovati.

28

Več o Evropskem varuhu človekovih pravic glej Institucije in drugi organi Evropske unije,
2009.

66

Obstoj prepovedi diskriminacije pri plačilu med moškim in žensko, ki ga je določal
tedanji 119. člen oziroma kasnejši 141. člen PES, je Sodišče ES potrdilo v zadevi 43/75,
Gabrielle Defrenne v. Société anonyme belge de navigation aérienne Sabena.
Obstoj načela enakega obravnavanja moških in žensk v poklicnih sistemih socialne
varnosti je Sodišče ES potrdilo v zadevi 262/88, Douglas Harvey Barber v. Guardian
Royal Exchange Assurance Group, ko je pojasnilo, da so vse oblike poklicnih pokojnin
sestavni del plačila v smislu tedanjega 119. člena oziroma kasnejšega 141. člena PES.
V zadevi C-68/89, Commission of the European Communities v. Kingdom of the
Netherlands je Sodišče ES odločilo, da so državljani ene države članice upravičeni
vstopa v drugo državo članico s predložitvijo osebnega dokumenta, državni organi pa
smejo zaslišati državljana države članice, ki vstopa, le o zadevah, povezanih z
veljavnostjo potnih listin.
V zadevi 44/79, Liselotte Hauer v. Land Rheinland-Pfalz29, kjer je šlo za upravni spor, je
Sodišče ES odločalo tudi o tem, ali je šlo za kršenje ustavnih pravic tožnice, ki je
zaprosila za dovoljenje za sajenje vinske trte na kmetijskem zemljišču na območju
pokrajine Bad Durkheim, a ji je prvostopenjski upravni organ vlogo zavrnil, ker je bila
ta v nasprotju z zakonom, ki je urejal to področje. V času poteka pritožbe na drugi
stopnji je bila sprejeta Uredba Sveta EU št. 1162/76, ki je za dobo treh let
prepovedovala vsako novo sajenje vinskih trt, zato je pritožbeni organ zavrnil njeno
pritožbo in je Hauer sprožila upravni spor. Ker je šlo v zadevi za veljavnost razlage
prava Skupnosti, je upravno sodišče zaprosilo Sodišče ES za predhodno odločanje. To
sodišče je med drugim tudi odločalo o vprašanju kršitve ustavnih pravic tožnice. V 15.
točki obrazložitve se je sklicevalo na zadevo 4/73, J. Nold, Kohlen- und
Baustoffgroßhandlung v. Commission of the European Communities, ko je poudarilo,
da so temeljne pravice sestavni del splošnih načel prava Skupnosti. Sodišče je
ugotovilo, da sporna uredba ne pomeni odvzema lastninske pravice, ampak omejitev,
ki je v splošnem interesu, ukrep pa tudi ni v nasprotju z nacionalnimi ustavnimi pravili.
Sodišče je tudi ugotovilo, da omenjena uredba ne predstavlja nedopustnega
omejevanja lastninske pravice, niti ne omejuje pravice do svobodne gospodarske
pobude. Nemško upravno sodišče tako ni imelo nobenega razloga, da bi dvomilo o
veljavnosti uredbe. Iz primera je tudi razvidno, da pravo ES ni upoštevalo nacionalnih
ustavnih norm - varstva zaupanja v pravo in (ne)dopustnosti povratne veljave
predpisov, kar bi lahko šteli med posebnosti tega naddržavnega konstitucionalizma.
Weilerju se tukaj zdi sporno dejstvo, da Sodišče ES v svoji odločitvi glede zadeve ni
sprejelo »maksimalističen pristop«, saj ES oziroma EU s svojim pravnim redom ne bi
smela ogrožati varovanja pravic posameznika, kakršnega zagotavljajo ustavni redi
držav članic, zato bi »moralo izbrati najvišjo raven zaščite človekovih pravic, kar jih
obstaja med državami članicami« (2002, str. 148).
29

Glej tudi kritično razmišljanje Weilerja o vlogi Sodišča ES v tej zadevi (2002, str. 146−155).
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Weilerjeva ugotovitev se dotika še enega primera - irskega primera C-159/90, The
Society for the Protection of Unborn Children Ireland Ltd. v. Stephen Grogan and
others, v zvezi s katerim se Weiler sprašuje, kako lahko Sodišče ES v primeru splava
prizna skoraj absolutno pravico nerojenega otroka, kakršno vsebuje irska ustava in
istočasno podpre pravico ženske do svobodnega odločanja o lastnem telesu (ki
vključuje tudi pravico, da ta zarodek v določenih okoliščinah splavi), kar je lahko v
drugi državi članici v določenih okoliščinah dovoljeno (2002, str. 149). V tej sodbi je
Sodišče ES zapisalo, da v smislu PES med storitve spadajo tudi zdravstvene storitve,
med katere se uvršča tudi opravljanje abortusov, vendar le, če je to v posamezni državi
članici zakonito. V nadaljevanju je še zapisalo, da samo spoštuje predpise držav članic,
kjer ES nima zakonodajne kompetence in ne sili v dekriminalizacijo storitev.
Tu se predvsem zastavlja vprašanje, ali je nemoralno oziroma nezakonito storitev, ki je
v eni državi pravno dopustna, v drugi pa ne, na podlagi določb PES o svobodi
opravljanja storitev, kljub temu dopustno opravljati v državi s prepovedjo? Menim, da
bi se tu moralo Sodišče ES tudi vprašati, ali gre v takih spornih primerih sploh za
storitev po 49. in 50. členu PES.
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5 AVTORITETA PRAVA EVROPSKE UNIJE IN NJENE MEJE

EU je skupnost, ki temelji na pravu. Njen pravni red sui generis vpliva na vsakodnevno
življenje njenih državljanov, s tem, ko jim podeljuje pravice in nalaga obveznosti ter
zagotavlja učinkovito pravno zaščito.
Grilc in Ilešič pojasnjujeta, da pravo EU sestavljata pravo ES in unijsko pravo. Pri tem
»formalno pravo oziroma pravo institucij Skupnosti opredeljuje norme
skupnostnega prava, strukturo organov in institucionalno zgradbo, pa tudi postopke in
izvajanje volje Skupnosti«. Materialno skupnostno pravo »opredeljuje norme
skupnostnega prava, ki zajemajo določitev dejanskih ciljev in posledic delovanja
Skupnosti (2001, str. 5), unijsko pravo pa »opredeljuje pravo drugega in tretjega
stebra EU (2001, str. 7).
Accetto pravi, da pravni red EU deluje nekje med klasičnim mednarodnopravnim in
ustavnopravnim načinom delovanja in učinkovanja (2005, str. 6). Opominja, da bi
selektivno nespoštovanje evropskega pravnega reda lahko vodilo le v njegov razkroj in
posledično tudi v razpad pravnih temeljev za evropsko združevanje. Opozarja tudi, da
pomeni odločanje s kvalificirano večino s stališča posamezne države članice nevarnost,
da bo lahko v EU izglasovana tudi posamezna odločitev, ki bo lahko posegla v kakšen
njen pomembnejši interes, a proti temu ne bo mogla nič storiti, saj bo evropski akt
prevladal nad celotnim domačim pravnim redom (2005, str. 8).
Po 220. členu PES je Sodišče ES dolžno zagotavljati spoštovanje prava pri razlagi in
uporabi te pogodbe, kar pomeni, da je ena od njegovih nalog tudi zagotavljanje
spoštovanja načel pravne države.

5.1 PRAVO EVROPSKE UNIJE
Z ratifikacijo ustanovitvenih pogodb oziroma s podpisom aktov o pristopu se država
članica zaveže, da bo spoštovala pravni red EU. S prenosom dela svoje suverenosti na
nadnacionalno raven, mora država članica upoštevati, da je pravni sistem EU
neodvisen od njenega nacionalnega prava in da predpisi EU veljajo v vseh državah
članicah in zahtevajo prilagoditev vseh neskladnih predpisov nacionalnih zakonodaj –
po načelu avtonomnosti prava EU30.
Pravo EU je neodvisni pravni sistem, ki prevlada nad nacionalnim pravom. Je tudi
kombinacija nadrejenosti in neposrednega učinka, ki ureja odnos med EU in državami
članicami.

30

Več o avtonomnosti prava EU glej Grilc in Ilešič, 2001, str. 101−103.
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Pravil pravnega sistema EU (izoblikovala jih je pravna znanost, sodna ter upravna
praksa, zato v formalnih virih niso prisotna) ni mogoče neposredno primerjati z
nacionalnimi pravnimi redi ali s pravili katere od mednarodnih organizacij; dolžnost teh
pravil je, da omogočajo učinkovito delovanje obeh (Knez, 2004, str. 56−57).
V začetku so se splošna pravna načela preko Sodišča ES izoblikovala zaradi pravnih
praznin, kasneje pa so postali razlogi in merila za presojo veljavnosti posameznih
ukrepov v Skupnosti ter zagotovitev njihove skladnosti s pravom Skupnosti.
Po načelu primarnosti pravo EU velja enotno v vseh državah članicah in ima prednost
pred nacionalnim pravom držav članic. Sodišče ES je tako v zadevi 92/78, SpA
Simmenthal v. Commission of the European Communities sklenilo, da morajo
nacionalna sodišča držav članic v primerih, ki se nanašajo na pravo Skupnosti v celoti
zavarovati pravice, ki jih pravo Skupnosti posamezniku podeljuje in ne sme uporabiti
določb nacionalnega prava, ki so v nasprotju s pravilom ES. V zadevi 44/79, Liselotte
Hauer v. Land Rheinland-Pfalz je Sodišče ES odločilo, da če bi bilo pravo Skupnosti
podrejeno nacionalnim pravom držav članic, bi bilo nemogoče uresničiti cilj ustanovitve
enotnega skupnega trga.
Po načelu neposredne uporabnosti prava EU akti institucij EU lahko neposredno veljajo
brez nadaljnjih aktov držav članic, s čimer je zagotovljena večja učinkovitost prava EU.
Neposredni učinek pa je namenjen zgolj določeni pravni normi in ne aktu kot
takšnemu, neposredna uporaba pa je namenjena aktu, in ne posamezni določbi. Za
posameznika je razlika med neposredno uporabnostjo in neposrednim učinkom
drugačna kot za državo, opozarja Bapuly. Za državo in njenega zakonodajalca to
pomeni, da ima v času, ko akt še ni neposredno uporaben, čas, da pripravi vse za
njegovo uveljavitev. Za posameznika pa pomeni, da v tem času nima nobene pravice in
mora čakati na neposredno uporaben akt, da bi uporabil neposredno učinkovito
določbo in pri tem mora biti neposredno učinkovita norma vsebovana v neposredno
uporabnem aktu, da se posameznik lahko nanjo sklicuje. Neposredni učinek brez
neposredne uporabnosti ni mogoč, pojasnjuje Bapuly. In neposredni učinek je
namenjen zgolj posamezniku, kajti če bi bil namenjen državi, bi bilo to v nasprotju s
temeljnimi pravnimi načeli, še dodaja Bapuly (2005, str. 50). Na neposredni učinek
primarnega prava Skupnosti je Sodišče ES nazorno pokazalo z odločitvijo v primeru
26/62, NV Algemene Transport – enExpeditie Onderneming van Gend & Loos v.
Netherlands Island Revenue Administration,31 v npr. zadevah 6/64, Flaminio Costa v.
E.N.E.L. in 48/65, Alfons Lütticke GmbH v. Commission of the EEC je Sodišče ES to še
natančneje opredelilo.

31

Sodišče ES je zapisalo: »Neodvisno od zakonodaje držav članic pravo Skupnosti
posameznikom ne nalaga samo obveznosti, ampak jim namenja tudi pravice, ki tako postanejo
del njihove pravne tradicije.«
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Tudi Grilc opozarja na pomensko razliko med neposredno uporabnostjo in neposrednim
učinkom, po kateri bo ratificirana temeljna pogodba kot taka v celoti neposredno
uporabna, vendar pa njene določbe ne bodo imele nujno neposrednega učinka (glej
Grilc in Ilešič, 2001, str. 123−125).
Kadar neposredni učinek ni mogoč, se poslužujemo načela konsistentne razlage, ki je
ena zahtevnejših nalog državnih organov in sodišč, ker morajo določbo državnega
prava drugače razlagati, kot so jo doslej, to je na podlagi namena evropskega
predpisa, ki ga nacionalni zakonodajalec morda ni upošteval pri nastajanju pravila
(Bapuly, 2005, str. 53). Konsistentna razlaga dobi svoj pomen pri razlagi nacionalnih
norm, ki so posledica uveljavitve evropskih direktiv. Pravo EU od držav članic zahteva
ne le harmonizacijo predpisov, ampak tudi njihovo dosledno izvrševanje. Pri tem
harmonizacija predpisov ne pomeni le »prepisovanja« direktiv in drugih predpisov EU,
ampak je k temu potrebno pristopiti tudi ustvarjalno.
Tu je potrebno navesti tudi vprašanje retroaktivnosti, po katerem se država članica ne
more sklicevati na neuporabo prava EU zgolj zato, ker je postala nova članica EU.
Sodišče ES je v nekaterih primerih odločilo, da je potrebno pravo EU uporabiti tudi za
dejanska stanja, ki so se zgodila v državi članici pred njenim pristopom, pa se učinki
pravnega razmerja kažejo v času veljavnosti novih pravil (Bapuly, 2005, str. 58).
Pravo EU je potrebno uporabljati tudi po »uradni dolžnosti« ali ex officio, ne glede na
to, ali se stranka nanj sklicuje ali ne, in ne glede na to, ali zanj navaja dokaze ali ne, ob
tem pa je potrebno spoštovati tudi procesna pravila nacionalnega prava in prepoved
ultra petiu (Bapuly, 2005, str. 62−63).

5.1.1 Od nezapisanih k zapisanim temeljnim načelom prava
Temeljna načela prava EU32 so enaka za vse pravne rede držav članic:
• Varstvo temeljnih pravic pomeni, da so v skladu s sodno prakso Sodišča ES
temeljne človekove pravice del splošnih načel prava EU, čeprav ustanovitvene
pogodbe določb o temeljnih pravicah ne vsebujejo.
• Načelo subsidiarnosti33 – v primeru, ko se nacionalna zakonodaja držav
članic prepleta z zakonodajo EU, se uporablja zakonodaja EU le v primeru, da
se do zastavljenih ciljev pride lažje, kot bi to bilo mogoče doseči preko
nacionalne zakonodaje.
• Načelo sorazmernosti zagotavlja ravnotežje med cilji in sredstvi oziroma
institucije EU omejuje pri izvrševanju pooblastil, ki s svojimi ukrepi ne smejo

32

Podrobno o načelih s primeri odločitev Sodišča ES glej Grilc in Ilešič, 2001, str. 136−150.
Načelo subsidiarnosti je bilo prvič navedeno v Spinellijevem Osnutku pogodbe o ustanovitvi
Evropske unije, formalno pa je začelo veljati šele s PEU, kjer ga najdemo v preambuli ter v
členih 1 (A) in 2 (B).

33
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preseči tistega, kar je nujno potrebno za izpolnitev ciljev, določenih po temeljni
pogodbi.
Načelo legitimnega pričakovanja ščiti posameznika, kadar bi EU s kasnejšo
spremembo zakonodaje izničila pričakovanja posameznika, ki temeljijo na
obstoječi zakonodaji.
Načelo nediskriminatornosti ali enakega obravnavanja zagotavlja enako
obravnavo subjektov, oziroma prepoveduje vsako diskriminacijo po spolu,
rasnem ali etničnem poreklu, religiji, starosti itd.
Načelo transparentnosti daje posamezniku pravico do vpogleda v postopek
sprejemanja oziroma odločanja o zakonodaji, kar pomeni tudi pravico javnosti
do dostopa do dokumentov institucij EU.
Druga temeljna načela so npr. načelo prepovedi retroaktivnosti pravnih
aktov, načelo pravice do zaslišanja in druga načela, omenjena v odločbah
Sodišča ES.

5.1.2 Primarna zakonodaja
Tako kot je ustava temeljni pravni vir vsake države, so to v EU ustanovitvene pogodbe
in njihove dopolnitve, predstavljene v prejšnjem poglavju. Te pomenijo pravni temelj
za ustanovitev in delovanje EU. V teh pogodbah so določene tudi pristojnosti institucij
ter organov EU, ki so vključeni v procese odločanja. V pogodbah pa so določeni tudi
zakonodajni, izvršilni in sodni postopki prava EU.
Ne smemo pa pozabiti, da med primarne vire spadajo tudi pogodbe, sklenjene med
Skupnostmi in tretjimi državami.

5.1.3 Sekundarna zakonodaja
Vsa sekundarna zakonodaja temelji na primarni zakonodaji. Je skupek vseh
normativnih aktov, ki so jih institucije EU sprejele na osnovi pogodbenih določb.
V sekundarno zakonodajo sodijo zavezujoči (uredbe, direktive in odločbe) in
nezavezujoči pravni akti (priporočila, mnenja) ter drugi akti (sporočila, bele knjige,
zelene knjige, redna poročila, poslovniki).
V nadaljevanju predstavljam bistvene značilnosti najpomembnejših sekundarnih
pravnih aktov:
• Uredba dobi ob izdaji neposredno pravno veljavo v nacionalnih pravnih redih, se
pravi, da ustvarja pravo, ki se nemudoma uporabi v vseh državah članicah
enako kot nacionalni zakon in to brez vsakršnega posredovanja nacionalnih
oblasti. Vsak nacionalni zakon oziroma določbe le-tega, ki morda nasprotujejo
določbam uredbe, izgubijo svojo pravno veljavo oziroma uredba nad njimi
prevlada.
• Direktiva je običajno namenjena vsem (lahko pa le posameznim) državam
članicam z namenom približevanja nacionalnih zakonodaj. Države članice
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zavezuje glede rezultata, ki ga je potrebno doseči, vendar jim pušča izbiro pri
sprejemanju oblike in sredstev za uresničitev ciljev Skupnosti v okviru njihovega
notranjega pravnega reda. Če država članica direktive ne prenese v svojo
nacionalno zakonodajo ali jo prenese v nepopolni obliki ali z zamudo, se lahko
tisti, ki so predmet sodne obravnave, nanjo neposredno sklicujejo pred
nacionalnimi sodišči.
Odločba je akt, s katerim lahko institucije EU od države članice/državljana EU
zahtevajo, da deluje na določen način oziroma, da se določenemu delovanju
odpove ali pa ji/mu podelijo določene pravice oziroma naložijo obveznosti.
Odločba je individualna in zavezujoča le za naslovnika (državo članico, fizično ali
pravno osebo).
S priporočilom lahko institucije EU ocenijo trenutni položaj ali dejstva, izrazijo
mnenje ali predlagajo usmeritev, ne da bi ustvarile zakonsko obveznost za
prejemnike (države članice, druge institucije, včasih tudi državljani EU). Kljub
temu, da ni pravno obvezujoče, nosi precejšno politično težo.
Mnenje je akt, s katerim lahko institucije izrazijo pravno nezavezujoče mnenje,
torej prejemnikom ne nalagajo zakonske obveznosti. Njegov namen je
opredeliti stališče institucije glede nekega vprašanja oziroma napovedati
smernice razvoja v prihodnosti.

Vsa sekundarna zakonodaja se objavi v Uradnem listu EU, veljati pa začne z navedenim
datumom oziroma z obvestilom naslovniku.

5.1.4 Sodna praksa
Sodna praksa Sodišča ES predstavlja skupaj s pogodbami, uredbami, direktivami in
odločbami pomemben del pravnega reda EU. Zajema pomembne sodbe Sodišča ES in
Sodišča prve stopnje, ki so jih sprožile: EK, nacionalna sodišča ter pravne ali fizične
osebe držav članic EU.

5.2 ZAKONODAJNI PROCES EVROPSKE UNIJE
Ključni udeleženci zakonodajnega procesa so: Svet EU, EP in EK.
Vso sekundarno zakonodajo (uredbe, direktive, odločbe, priporočila in mnenja) EU
sprejema Svet EU samostojno ali skupaj z EP v postopku soodločanja. Svet EU lahko
sprejema tudi sklepe politične narave ali druge vrste pravnih aktov npr. deklaracije in
resolucije. EP deli svojo zakonodajno funkcijo na velikem številu področij s Svetom EU.
EK sodeluje pri oblikovanju zakonodaje s Svetom EU in EP.
Zakonodaja EU sestoji iz primarne in sekundarne zakonodaje ter uveljavljene sodne
prakse. Zakonodaja EU je objavljena v Uradnem listu EU v vseh uradnih jezikih EU. EK
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pri oblikovanju zakonodaje tesno sodeluje s Svetom EU in EP, saj se njeni komisarji
udeležujejo sej Sveta EU in EP.
Zakonodajne postopke spremljajo neformalne izmenjave stališč, tehnični sestanki in
formalni sestanki med prej omenjenim trojčkom. Bistveni namen tega je odpravljati
razlike med pogledi posameznih institucij in doseči čimprejšnji dogovor.
Zakonodajni postopki so:
• posvetovalni postopek - preden Svet EU potrdi zakonodajni predlog EK, mora
pridobiti mnenje EP, ki pa ni zavezujoče (npr. za kontrolo cen s področja
kmetijstva);
• postopek sodelovanja - EP lahko tu predlagan zakonodajni predpis EK spreminja
z amandmaji, ki jih sprejme z absolutno večino in jih EK posreduje v
popravljenem predlogu Svetu EU v sprejem (npr. za področje evropskega
regionalno-razvojnega sklada);
• postopek obveznega soglasja - EP mora soglašati z odločitvami, ki jih sprejme
Svet EU (npr. pri mednarodnih sporazumih o pristopu novih držav članic, pri
imenovanju EK itd.);
• postopek soodločanja - če se z zakonodajnim predlogom EK Svet EU in EP ne
strinjata, predlog ni sprejet, dokler ni dosežen kompromis med njima in je
predlog sprejet (npr. prost pretok delovne sile). Ker je to najpogosteje
uporabljen postopek, si ga podrobneje oglejmo na sliki.
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Slika 3: Postopek soodločanja

Vir: Evropska unija: Vodnik po institucijah EU, 2007, str. 68.

5.3 MED PRAVOM EVROPSKE UNIJE IN PRAVNIM REDOM DRŽAV
ČLANIC
Z drugim odstavkom 5. člena PES, ki govori o izključni pristojnosti, so države članice
EU postale tudi formalno precej omejene na področjih, na katerih ima Skupnost
izključno pristojnost. To pomeni, da od tedaj države članice ne smejo same npr.
sklepati pogodb s tretjimi državami. Tako lahko države članice uresničujejo svoje
interese zgolj preko EU. Če je bil nek akt že sprejet na ravni EU, države članice ne
smejo na tem področju sprejemati novih predpisov. V primeru, da država članica
prekrši katero od omejitev, je kršila pravo EU.
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v 3. členu predvideva za EU izključne pristojnosti na naslednjih področjih:
carinska unija,
določitev pravil o konkurenci, potrebnih za delovanje notranjega trga,
monetarna politika držav članic, katerih valuta je evro,
ohranjanje morskih bioloških virov v okviru skupne ribiške politike,
skupna trgovinska politika.

V drugem odstavku 3. člena te pogodbe se predvideva izključna pristojnost EU za
sklenitev mednarodnega sporazuma, kadar je ta sklenitev predvidena v zakonodajnem
aktu EU ali je potrebna, da se omogoči izvajanje njene notranje pristojnosti, ali kolikor
lahko vpliva na skupna pravila ali spremeni njihovo področje uporabe.
Tudi njen 6. člen našteva nekatere pristojnosti EU pri izvajanju ukrepov za podporo,
uskladitev in dopolnitev ukrepov držav članic, ki se na evropski ravni nanašajo na
naslednja področja:
• varovanje in izboljšanje človekovega zdravja,
• industrijo,
• kulturo,
• turizem,
• izobraževanje, poklicno usposabljanje, mladino in šport,
• civilno zaščito,
• upravno sodelovanje.
Pristojnosti, ki pa so deljene med EU in državami članicami, pa določa 4. člen PDEU.
Sem spada:
• notranji trg,
• socialna politika glede vidikov, opredeljenih v tej pogodbi,
• ekonomska, socialna in teritorialna kohezija,
• kmetijstvo in ribištvo, razen ohranjanja morskih bioloških virov,
• okolje,
• varstvo potrošnikov,
• promet,
• vseevropska omrežja,
• energija,
• območje svobode, varnosti in pravice,
• skupna skrb za zdravje glede vidikov, opredeljenih v tej pogodbi.

5.3.1 Ustavna ureditev razmerja držav članic do Evropske unije
Nekatere ustave držav članic v svoji ustavi namenjajo EU posebne določbe:
1. V Avstriji je možnost pristopa te države k EU uredil 23. člen od a do f odstavka
avstrijske ustave.
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2. Razmerje Belgije z EU urejajo 34., 77. in 169. člen belgijske ustave. V 34. členu
je govora tudi o prenosu suverenosti.
3. Tretji odstavek 4. člena bolgarske ustave določa sodelovanje Bolgarije pri
graditvi in razvoju EU, 5. člen pa določa, da je vsaka ratificirana mednarodna
pogodba, ki je bila nato objavljena in je začela veljati za Bolgarijo, postala
sestavni del nacionalne zakonodaje.
4. Ciprska ustava določa v 169. členu, da je vsak mednarodni sporazum z
mednarodno organizacijo, ki se nanaša na gospodarske zadeve in ekonomsko
sodelovanje, potrebno skleniti na podlagi odločitve odbora ministrov, sicer pa je
po 37. členu za podpis mednarodnih pogodb in podpis za ratifikacijo
mednarodne pogodbe pristojen predsednik republike.
5. Češka ustava določa v svojem 1. členu, da so ratificirane mednarodne pogodbe
del notranjega prava. Tu so pristojnosti predsednika republike v zvezi s
sklepanjem in ratifikacijo mednarodnih pogodb določene v 63. členu.
6. Na Danskem omogoča prenos suverenosti na mednarodno organizacijo, torej
tudi na EU, prvi odstavek 20. oddelka ustave.
7. Estonska ustava določa v 65. členu, da mednarodne pogodbe ratificira in
odpoveduje parlament, sklepanje mednarodnih pogodb pa podrobno ureja
deveto poglavje te ustave.
8. Finska ustava ureja razmerje do EU v poglavju o mednarodnih odnosih.
9. Francoska ustava odnosu do EU namenja celotno peto poglavje.
10. Grška ustava ureja razmerje med Grčijo in EU z 28. členom, po katerem so
ratificirane pogodbe del notranjega pravnega reda.
11. Irska ustava ureja članstvo Irske v EU v četrtem odstavku 29. člena.
12. 11. člen italijanske ustave pravi, da morajo biti temeljne vrednote in ustavna
načela v Italiji spoštovana tudi, ko se prenesejo suverene pravice na evropske
institucije.
13. V 68. členu latvijske ustave je določeno, da lahko Latvija pri sklepanju
mednarodnih pogodb prenese del državnih pristojnosti na mednarodne
institucije.
14. Ustava Litve pa ureja pristojnosti parlamenta do ratifikacije in odpovedi
mednarodnih pogodb v 67. členu, po tretji točki tretjega odstavka 105. člena pa
je tamkajšnje ustavno sodišče pristojno odločati o skladnosti mednarodne
pogodbe z ustavo.
15. V Luksemburgu ureja prenos suverenih pooblastil na EU 49. bis člen
luksemburške ustave.
16. Po 79. členu madžarske ustave je bil na Madžarskem izveden referendum o
pristopu te države k EU.
17. Malteška ustava določa v 65. členu ustave, da parlament sprejema zakone, ki
so v skladu s splošno sprejetimi načeli mednarodnega prava in mednarodnimi in
regionalnimi obveznostmi Malte, še posebno s tistimi, ki jih je Malta sprejela s
pristopno pogodbo k EU.
18. Nemška ustava ureja sodelovanje Nemčije v EU s 23. členom.
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19. Poljska ustava ureja odnos Poljske do EU v tretjem poglavju, kjer je po 87.
členu pravni vir Poljske tudi ratificirana mednarodna pogodba in se po 91. členu
objavi tudi v poljskem uradnem listu.
20. Razmerje med nacionalnim pravnim redom in pravnim redom EU ureja na
Portugalskem 8. in 277. člen portugalske ustave.
21. 93. in 94. člen nizozemske ustave določata, da mednarodne pogodbe in
odločitve mednarodnih organizacij, ki so zavezujoče, pomenijo prevlado tudi
nad nacionalno zakonodajo, ki jim je nasprotujoča.
22. Odnos med nacionalnim pravom in pravom EU v romunski ustavi ureja 11. člen
ustave. Parlament ratificira mednarodne pogodbe, ki nato postanejo sestavni
del romunskega prava. 148. člen romunske ustave pa določa postopek za
odločanje parlamenta o pristopu k EU. Določeno je, da določbe ustanovitvenih
pogodb in vsa ostala zavezujoča zakonodaja prava EU prevlada nad vsako
nasprotujočo se določbo romunskega prava.
23. Tudi slovenska ustava je bila zaradi vstopa v EU nekoliko spremenjena.
Ustavnemu zakonu o spremembah I. poglavja, 47. in 68. člena Ustave RS (UZ
3.a, 47, 68) je bil dodan 3.a člen, ki omogoča prenos izvrševanja dela suverenih
pravic na mednarodno organizacijo, ki temelji na spoštovanju človekovih pravic
in temeljnih svoboščin, demokraciji in načelih pravne države. 8. člen ustave tudi
določa, da morajo biti zakoni in predpisi v skladu s splošno veljavnimi načeli
mednarodnega prava in z mednarodnimi pogodbami, ki Slovenijo obvezujejo in
se ratificirane ter objavljene uporabljajo neposredno. 153. člen ustave pa
določa dve vrsti mednarodnih pogodb: ene ratificira državni zbor, druge pa
lahko ratificira z uredbo vlada. Pri tem so tiste, ki jih ratificira z dvotretjinsko
večino državni zbor, hierarhično uvrščene nad zakone in pod ustavo po istem
členu. Mednarodne pogodbe morajo biti skladne s slovensko ustavo, o čemer
presoja Ustavno sodišče RS. V zvezi z EU je bil sprejet Zakon o sodelovanju
med državnim zborom in vlado v zadevah EU, ki ureja razmerje med obema v
postopkih sprejemanja pravnih aktov in določitev v EU.
24. 7. člen slovaške ustave govori o članstvu Slovaške v EU, po katerem imajo
pravni akti EU prevlado nad nacionalnimi. 144. člen pa določa, da so sodniki
zavezani tudi s pravom EU in so tako dolžni sprožiti ustavno presojo, če menijo,
da je kateri nacionalni akt v nasprotju s pravom EU.
25. V Španiji ureja prenos suverenosti na mednarodno organizacijo – torej EU 93.
člen ustave.
26. Na Švedskem ureja razmerje med obema prvi odstavek 5. člena desetega
poglavja švedske ustave.
27. V Veliki Britaniji, ki nima pisane ustave pa to razmerje urejajo predvsem z
opiranjem na ustaljeno ustavnosodno prakso ter z določbami o pomenu
mednarodnih pogodb v njihovem pravnem sistemu.
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5.3.2 Razmerje sodišč držav članic do Sodišča Evropskih skupnosti
Sodišča držav članic so dolžna zagotavljati izvajanje prava EU in pravic posameznikov,
ki izhajajo iz tega. Naloga Sodišča ES pri tem je, da skrbi za enotno razlago prava EU v
vseh državah članicah. Če Sodišče ES ugotovi, da katera od držav članic ni izpolnila
neke obveznosti iz ustavnih pogodb, mora ta država sprejeti ukrepe, potrebne za
izvršitev sodbe Sodišča EU po 228. členu PES in če Sodišče ES ugotovi kršitev, lahko
naloži zadevni državi članici plačilo pavšalnega zneska ali denarne kazni, ki ne presega
zneska, ki ga je določila EK. Obveznost plačila učinkuje od dneva, ki ga Sodišče ES
določi v svoji sodbi (Tretja točka istega člena).
Pravo EU je odvisno od učinkovite uveljavitve predpisov v državah članicah.
Primer C-6/90 in C-9/90, Andrea Francovich and Danila Bonifaci and others v. Italian
Republic kaže na neposredni učinek pravnega vira EU in na to, kako je Sodišče ES
vzpostavilo načelo odškodninske odgovornosti države članice, ker Italija ni poskrbela za
uveljavitev direktive ES, ki je posamezniku ustanovila pravico in je ta zato utrpel škodo.
Accetto opozarja, da so v dosedanji teoriji in praksi dosedanje omembe načela
učinkovitosti nejasne in ponavadi puščajo odprto vprašanje, ali je to načelo zaželeni
cilj, ali tudi otipljivo pravno vodilo v njem (2007, str. 232). Pravi tudi, da si je pojem
učinkovitosti mogoče razlagati kot vodilo, ki naj poskrbi, da bodo zaželeni učinki
doseženi, ali pa kot pogoj, ki naj zagotavlja, da je te učinke moč doseči (2007, str.
235). Učinkovitost naj bi se nanašala tako na enakost kot tudi na kakovost sodnega
varstva. Pri slednjem velja, da mora biti varstvo skupnostnih pravic ustrezno (Accetto,
2007, str. 239).
Zakaj države članice podpirajo odločitve Sodišča ES?
Bugarič postreže z odgovorom, da se to dogaja zaradi posebne vloge sodstva v
modernih zahodnih demokracijah ali pa zaradi posebne prepričljivosti njegovih odločb
oziroma zaradi politične nevtralnosti Sodišča ES (2005, str. 994). Sam pa na podlagi
analize osnovnih ustavnih pravil EU dodaja, da bi države članice zelo težko učinkovito
nasprotovale odločbam Sodišča ES, saj je za novo zakonodajo treba doseči soglasje
med državami članicami, kar je pogosto nemogoče oziroma zelo težko, na drugi strani
pa npr. Nemčiji ustreza bolj federalistična ureditev EU (2005, str. 994−995). Okrepljen
položaj Sodišča ES je po njegovem povezan z naraščajočo vlogo nižjih nacionalnih
sodišč, ki imajo močnejšo vlogo nacionalnega sodstva na račun nacionalnih
parlamentov, s svojim posegom v zakonodajno domeno. Prav to dejstvo zmanjšuje
verjetnost, da bi domači politični organi nasprotovali njihovim odločitvam (Bugarič,
2005, 994). Bugarič pa še ugotavlja, da so odločbe Sodišča ES močno pogojene s
pravnim in političnim kontekstom, v katerem so sprejete (2005, 995).
Glede prostega pretoka oseb, po katerem ima vsak državljan pravico do prostega
gibanja in bivanja na ozemlju EU, je Sodišče ES v zadevi 53/81, D.M. Levin v.
Staatssecretaris van Justitie poudarilo, da je pravica delavcev do zaposlitve v drugih
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državah članicah pomembna tudi za dvig življenjskega standarda posameznega
delavca. Veliko zadev, s katerimi se srečuje Sodišče ES, se dotika pravice do prostega
gibanja. Ta je bila v začetku namenjena le delavcem, danes pa se je že približala
pravemu pomenu pravice prostega gibanja.

5.3.3 Potencialne napake pri uporabi prava Evropske unije
Bapuly opozarja na naslednje napake, ki se pojavljajo pri uporabi prava EU (glej
Bapuly, 2005, str. 20−32):
1. restriktivna interpretacija argumentov strank ali nacionalnih postopkovnih pravil,
2. terminologija,
3. kršitev obveznosti obrazložitve v kontekstu prava Skupnosti (opustitev
obrazložitve, nepopolna obrazložitev, obrazložitev brez konkretnih referenc,
napačno navajanje virov prava Skupnosti, dvoumne obrazložitve),
4. kršitve obveznosti zahtevati predhodno odločanje,
5. vprašljiv umik zahteve za predhodno odločanje,
6. nedovoljene zahteve za predhodno odločanje,
7. po nepotrebnem ponovljene zahteve za predhodno odločanje,
8. napačna interpretacija področja vpliva prava Skupnosti,
9. nepravilna uporaba prava Skupnosti (časovni učinek prava Skupnosti, primarno
pravo, sekundarno pravo, mednarodni sporazumi).

5.3.3.1 Tožba zaradi neizpolnjevanja obveznosti
Tu gre za pravno varstvo, ki je zagotovljeno z možnostjo vložitve tožbe pred Sodiščem
ES zoper državo članico, katere notranja institucija je kršila obveznosti, ker ni izpolnila
obveznosti od strani držav članic. Lahko gre za kršitev zavezujoče obveznosti po
primarni oziroma sekundarni zakonodaji EU ali pa za kršitev v obliki storitve ali
opustitve. Za tovrstno tožbo ni časovne omejitve.
Tu ima svojo vlogo, tudi EK kot čuvaj prava EU s tem, ko lahko v skladu z 226. členom
PES vloži tožbo zoper državo članico kršiteljico. Po 227. členu PES pa ima možnost
vložitve tovrstne tožbe tudi vsaka država članica.34 Vloga EK je tu tudi ta, da zagotovi,
da se pravo EU implementira v nacionalno zakonodajo in tudi uporablja.
EK pošlje po 228. členu PES državi kršiteljici pisni opomin, v katerem jo obvesti o
domnevni kršitvi in ji da časa dva meseca, da se o tem izjavi. Če se država članica
pisno ne odzove, ali pa je njen odgovor nesprejemljiv za EK, ta izda obrazloženo
mnenje, kjer so navedene kršitve, in v pismu, ki ga državi kršiteljici pošlje, od nje
zahteva, da kršitev čim prej odpravi oziroma se uskladi z zahtevami. Če država
34

V tem primeru mora država članica, ki vlaga tožbo proti drugi državi članici zaradi domnevne
kršitve obveznosti iz PES po 227. členu te pogodbe zadevo najprej predložiti EK, katera poda
obrazloženo mnenje, potem ko je bila obema državama dana možnost, da se v kontradiktornem
postopku ustno in pisno izrečeta.
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kršiteljica ne izpolni zahtev v določenem roku, se začne formalni postopek tožbe pred
Sodiščem ES po določbah PES.
EK lahko skupaj z vložitvijo tožbe tudi predlaga denarni znesek kazni za kršiteljico. Da
je Sodišče ES državi kršiteljici naložilo denarno kazen, se je zgodilo šele v zadevi C387/97, Commission of the European Communities v. Hellenic Republic, ker omenjena
država ni izpolnila sodbe Sodišča ES iz leta 1992. Za denarno kazen 20.000 eur za vsak
dan neizpolnitve sodbe iz leta 1992, začenši z datumom te sodbe – 4. 7. 2000, se je
omenjeno sodišče odločilo, da bi zagotovilo učinkovitost svojih sodnih odločb.
Upoštevalo je tudi trajanje in resnost kršitve - neskladnost odlagališča odpadkov z
direktivami s področja varstva okolja.
V primeru, da država članica ne implementira oziroma neustrezno implementira
evropsko direktivo, ta tudi odškodninsko odgovarja, na kar je pokazal primer C-6/90 in
C-9/90, Andrea Francovich and Danila Bonifaci and others v. Italian Republic.

5.3.3.2 Ničnostna tožba
Sodišče ES nadzira zakonitost aktov, sprejetih s strani Sveta EU in EP ter aktov Sveta
EU, EK in ECB, razen priporočil in mnenj ter zakonitost aktov EP s pravnim učinkom do
tretjih oseb.
Ničnostno tožbo lahko po 230. členu PES vložijo: EP, Svet EU, EK ali država članica z
namenom, da Sodišče ES ugotovi ali je pravni akt EU ničen. Tožbo lahko vložita zaradi
varovanja svojih prerogativ tudi ERS in ECB ter Odbor regij. Fizične in pravne osebe pa
lahko sprožijo postopek zoper nanje naslovljene odločbe in odločbe, ki jih neposredno
in posamično zadevajo, čeprav so v obliki uredbe ali odločbe naslovljene na drugo
osebo. Postopki iz tega člena se glede na posamezni primer sprožijo v dveh mesecih od
objave akta ali njegovega uradnega obvestila tožniku, če tega ni bilo, pa od dneva, ko
je zanj izvedel.
Sodišče ES s sodbami na podlagi ničnostne tožbe po 230. in 231. členu PES ugotovi, da
je določen akt institucije, organa, urada ali agencije ničen. Po 233. členu PES pa je ta
institucija oziroma organ, urad ali agencija, katere akt je bil razglašen za ničnega,
dolžna sprejeti ukrepe, potrebne za izvršitev te sodbe.
Razlogi za uveljavljanje ničnosti so: nepristojnost, bistvena kršitev postopka, kršitev
temeljne pogodbe EU ali kateregakoli pravnega pravila, ki se nanaša na njeno uporabo,
ali zloraba pooblastil.35
Institucija, organ, urad ali agencija, katere akt je bil razglašen za ničnega ali ki je z
opustitvijo ukrepanja kršila to pogodbo, mora sprejeti ukrepe, potrebne za izvršitev
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Več o tem glej Grilc in Ilešič, 2001, str. 300−303.
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sodbe Sodišča ES. Ta obveznost ne vpliva na obveznosti, ki lahko izhajajo iz uporabe
drugega odstavka 288. člena PES.

5.3.3.3 Tožba zaradi molka organa
EK ali katera koli država članica EU lahko sproži postopek, če utemeljeno verjame, da
določena država članica ne izpolnjuje svojih obveznosti v skladu z zakonodajo EU.
Sodišče ES trditve preuči in izda sodbo.
232. člen PES določa:
• če EP, Svet EU ali EK z opustitvijo ukrepanja krši to pogodbo, lahko države
članice in druge institucije EU vložijo pri Sodišču ES tožbo za ugotovitev kršitve;
• tožba je dopustna le, če je bila zadevna institucija predhodno pozvana k
ukrepanju, če v dveh mesecih po tem pozivu zadevna institucija ne oblikuje
svojega stališča, se lahko tožba vloži v nadaljnjih dveh mesecih;
• fizične ali pravne osebe se lahko pod pogoji, določenimi v prejšnjih odstavkih,
pritožijo pri Sodišču ES glede tega, da neka institucija EU nanje ni naslovila
nobenega drugega akta razen priporočila ali mnenja;
• Sodišče ES je pod enakimi pogoji pristojno za tožbe ali postopke, ki jih sproži
ECB na področjih iz njene pristojnosti, in za tožbe ali postopke, ki so bili
sproženi proti ECB.
Poznamo tri vrste tovrstnih tožb:
• tožbe držav članic in institucij EU, ki so t. i. privilegirani tožniki,
• tožbe ECB, ki je pol privilegiran tožnik,
• tožbe fizičnih in pravnih oseb – ti so nepriviligirani tožniki, zato morajo ti
dokazati, da bi akt moral biti naslovljen nanje.

5.3.3.4 Odškodninska tožba
Bapuly opozarja, da so nacionalna sodišča dolžna ščititi pravice, ki jih pravo EU
zagotavlja posameznikom in zagotoviti polno učinkovitost določb. Pravni red EU
zagotavlja dve možnosti za "popravo" sodnih napak: odškodninsko odgovornost države
in postopek zaradi kršitve, ki je namenjen varstvu uporabe prava EU pred najvišjimi
državnimi sodišči, našteva Bapuly. Pri tem odškodnina za storjeno krivico ne izniči
kršitve pravic posameznika, niti ugotovitev kršitve ustavne pogodbe in posledično
državi kršiteljici naložena kazen ne popravi položaja posameznika v smislu ponovne
vzpostavitve pravice, za katero je bil prikrajšan, opozarja Bapuly. Opominja tudi, da niti
temeljne pogodbe niti sekundarna zakonodaja EU ne vzpostavljajo ureditve za
zagotavljanje odškodninske odgovornosti držav članic za napake ali kršitve izvršilne,
zakonodajne in sodne oblasti (2005, str. 33).
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Sodišče ES je na podlagi 235. člena PES pristojno tudi v sporih glede nadomestila
škode, ki ga predvideva drugi odstavek 288. člena PES, po katerem EU nadomesti
škodo, ki so jo povzročile njene institucije ali njeni uslužbenci pri opravljanju svojih
nalog.
Sodišče ES je sprejelo stališče, da kadar so izpolnjeni naslednji kriteriji, je potrebno
zahtevati odškodnino v okviru nacionalnega pravnega sistema (Bapuly, 2005, str. 35):
• sodišče zadnje instance prekrši pravo EU s tem, da ne upošteva svoje
obveznosti zahtevati predhodno odločanje Sodišča ES, ali prikrajša posameznika
za pravice, ki so mu zagotovljene s pravom EU,
• če obstaja očitna kršitev učinkovitosti pravil prava EU,
• pravo EU daje posamezniku legitimacijo za zaščito pravic.
Bapuly tudi opozarja, da morajo sodniki nacionalnih sodišč po odločitvi Sodišča ES
sprejeti načelo, da so države članice odškodninsko odgovorne za napake najvišjih
sodišč in zato ne smejo upoštevati morebitnih nacionalnih določb, ki so z njim v
nasprotju (2005, str. 36).
V sodbi zadeve 6/60, Jean Humblet v. Belgian State je Sodišče ES zapisalo, da če je
nek zakonodajni ali upravni akt države članice v neskladju s pravom Skupnosti, mora ta
država odpraviti akt in nadomestiti morebitno škodo.
V zadevi C-6/90 in C-9/90, Andrea Francovich and Danila Bonifaci and others v. Italian
Republic je Sodišče ES določilo pogoje odškodninske odgovornosti države, članice. Če
ta ne uresniči zahtev direktive, je odškodninsko odgovorna za škodo, ki je bila
povzročena posamezniku zaradi kršitve prava EU po njeni zaslugi, če direktiva
predpisuje določene pravice posameznikov in če je vsebino teh pravic mogoče ugotoviti
že na podlagi direktive.
Novejši primeri so se izoblikovali predvsem zaradi nepravočasnega in nepravilnega
prenosa direktiv.

5.3.3.5 Kršitve v zvezi s predhodnim odločanjem
Predhodno vprašanje se po 234. členu PES lahko nanaša na:
• primarne vire EU - torej na interpretacijo PES in njenih posameznih določb;
• na akte, ki jih izdajajo institucije, organi, uradi in agencije EU in na pogodbe,
sklenjene med Skupnostjo in tretjimi državami oziroma mednarodnimi
organizacijami in
• na razlago statutov organov, ustanovljenih z aktom Sveta EU, če je v teh
statutih to predvideno.
Primer, ko je nacionalno sodišče zaprosilo za predhodno odločanje je npr. zadeva
11/70, Internationale Handelsgesellschaft mbH v. Einfuhr- und Vorratsstelle für
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Getreide und Futtermittel, v kateri je šlo za spor zaradi molka organa, zato se je
Upravno sodišče v Frankfurtu obrnilo na Sodišče ES s predhodnim vprašanjem.
Ko sodnik nacionalnega sodišča ali tribunala spozna, da gre v konkretni zadevi za
problem prava EU in je potrebna razlaga Sodišča ES, mora oblikovati vprašanje in ga
pisno posredovati Sodišču ES, ter počakati na odgovor v obliki sodbe, ki je zanj
zavezujoč in ko ga dobi, mora o zadevi odločiti v okviru prejetega odgovora.
Predhodno odločanje torej omogoča premoščanje razlik v uporabi prava EU, do katerih
bi lahko prišlo oziroma je tudi prihajalo.
Sodišče ES pa je v zadevi 283/81, Srl CILFIT and Lanificio di Gavardo SpA v. Ministry of
Health postavilo tudi stroge kriterije, kdaj nacionalnemu sodišču ni potrebno zastavljati
predhodnega vprašanja pred Sodiščem ES. To velja le za naslednje primere:
• ko je vprašanje materialno identično vprašanju, o katerem je Sodišče ES že
podalo razlago (glej 10. odstavek obrazložitve),
• ko odgovor na vprašanje ne more vplivati na izid postopka (glej 16. odstavek
obrazložitve) in
• ko je pravilna uporaba prava EU tako očitna, da ni nobenega dvoma o tem,
kako ravnati (glej 21. odstavek obrazložitve).

5.3.3.6 Ugovor nezakonitosti
Ne glede na iztek roka iz petega odstavka 230. člena PES lahko vsaka stranka v sporu,
v katerem gre za uredbo, ki sta jo skupaj sprejela EP in Svet EU, ali za uredbo Sveta
EU, EK ali ECB, pred Sodiščem ES uveljavlja, da se ta uredba iz razlogov, navedenih v
drugem odstavku 230. člena PES, ne uporablja po 241. členu PES. Ta člen je torej
pravna podlaga za ugovor nezakonitosti ali exceptio illegalis.
Pri tem je strankam omogočeno uveljavljanje nezakonitosti splošnega akta z namenom,
da se v konkretnem postopku ne uporabi. Posledica tega je neuporaba akta, ne pa tudi
njegova razveljavitev. 241. člen PES določa, da se ne glede na iztek roka za vložitev
ničnostne tožbe vsaka stranka v sporu, kjer gre za uredbo, uveljavlja pred Sodiščem
ES, da se ta uredba ne uporablja zaradi nepristojnosti, bistvene kršitve postopka,
kršitve ustavne pogodbe ali drugega pravnega pravila, ki se nanaša na njeno uporabo
ali zaradi zlorabe pooblastil.
Ugovor nezakonitosti pa ni dopusten, če bi posameznik lahko vložil ničnostno tožbo, pa
tega ni storil – glej primer C-241/01, National Farmers' Union v. Secrétariat général du
gouvernement.
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Ko govorimo o EU, ne moremo njenega konstitucionalizma pojmovati tako kot ga
pojmujemo v državi, ker tudi, ko govorimo o pravnem sistemu EU, ne moremo govoriti
o klasičnem sistemu hierarhije njegovih pravnih aktov - tudi zato ne, ker tudi med
institucijami EU ni razmerij, ki bi bila podobna razmerjem delitve oblasti v državah
članicah. Pravo EU je sestavljeno iz treh delov: pogodb, pravnih virov, ki so jih ustvarile
institucije EU, tretji del pa predstavljajo viri, ki so jih zaradi izpolnjevanja obveznosti
prava EU oblikovale države članice. Konstitucionalizem EU kljub svojemu dolgoletnemu
obstoju še vedno ni dokončno izoblikovan. Njegov problem je tudi ta, da zamegljuje
jasnost pravne ureditve.
Pojem evropske ustave in ustavnosti ter s tem novo nastajajočega nadnacionalnega
konstitucionalizma buri duhove. Proučevalci novega evropskega konstitucionalizma J.
H. H. Weiler, Neli Walker, Francis Snyder, Miguel Poiares Maduro, Marlene Wind,
Renaud Dehousse, Antje Wiener in Philip Allott podajajo in analizirajo različne zamisli o
ustavi in ustavnosti EU pod skupnim naslovom European Constitutionalism Beyond the
State (1999). Po njihovem je izoblikovanje evropske ustave neizbežno. Kritično se
spopadejo tudi z možnostjo nastanka evropske zvezne države.
Lenaerts v knjigi Constitutional Law of the European Union (1999) predstavlja sliko
ustavnega prava EU, s tem ko opredeljuje vsebinsko, časovno in krajevno pristojnost
EU, predstavlja sodelovanje med državami članicami na nadnacionalni ravni,
institucionalno strukturo EU, pravne instrumente EU, vlogo zakonodaje EU ter
podrobno analizo sodne prakse Sodišča ES. Avtor zagotavlja tudi natančen in
strukturiran pregled ciljev in nalog Skupnosti, skupaj z analizo pravnih načel.
Ta kratka spremna beseda naj bo napotilo in vabilo k branju obeh znanstvenih
monografij tistim, ki avtorje manj poznajo, menim pa da bo zanimiva tudi za tiste, ki so
z njihovimi deli že seznanjeni.
To novo obliko in dimenzijo evropskega konstitucionalizma po mnenju Terška odražajo
temeljne ''humanistične in neokantovske'' vrednote, ki naj bi bile rezultat skupnega
imenovalca evropske ustavne tradicije, zgodovine in identitete. Teršek še dodaja:
»Največja posebnost EU - konstitucionalizma je ''inverzna hierarhija'', pri kateri na
ravni EU vlada hierarhija norm, form in postopkov, na ravni držav članic pa hierarhija
normativne avtoritete in moči. Prav interakcija med centrom in periferijo je tisto, kar je
na ravni EU onkraj konstitucionalizma na ravni države. Teritorialna načela organiziranja
so zamenjana s funkcionalnimi načeli organiziranja. V središču tudi ni več iskanje izvora
ali središča suverenosti, temveč stopnje avtonomije nižjih enot. Osrednja ideja je v
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tem, da inverzna hierarhija EU razširja nacionalno državo, hkrati pa je odvisna od
njenega obstoja« (2005, str. 4).

6.1 KAJ EVROPSKA UNIJA ZDRUŽUJE DANES?
Na zgoraj postavljeno vprašanje odgovarja Šabec. Kot problem ali vsaj izziv za EU vidi
v tem, da »ta vsakdanji evropeizem za večino njenih državljanov ne pomeni tudi
istočasne zavesti o evropski identiteti« (2006, str. 228). Pri tem se sklicuje na rezultate
Evrobarometra (2006, str. 228−232), po katerih simboli EU (zastava, himna, dan
slovesnosti, standardizirana barva in velikost potnega lista) nimajo vloge »simbola«, do
katerih naj bi Evropejci čutili naklonjenost in vdanost, saj so ti simboli tipični za
nacionalno identiteto. Državljani EU so še vedno najbolj navezani na svojo državo,
simboli EU so še precej neprepoznavni in nepojmljivi in EU zanje predstavlja
kompleksen institucionalni in birokratski sistem, ki ne upošteva mnenj svojih običajnih
državljanov. Prisotno je še vedno tudi nezanimanje, pomanjkljivo poznavanja
institucionalnega delovanja EU pa tudi nedostopnost virov, navaja Šebec.
S pristopom Bolgarije, Češke, Poljske, Slovaške in Slovenije je EU pridobila tudi
slovanski element, ki se bo z morebitnim vstopom še ostalih držav bivše Jugoslavije le
še okrepil. Multikulturnost in različnost sta nosilki moderne evropske identitete, saj se v
EU združujejo različni politični sistemi, kulture in jeziki. Kakorkoli bo EU urejena, bo
morala upoštevati narode, njihove države in kulturo, njihovo zgodovino in jezike.
Antropolog Talal Asad ugotavlja, da slogan »združeni v raznolikosti« v odnosu EU do
islama še vedno predstavlja problem (glej Asad, 2002, str. 218−219). Ta je povezan
predvsem z obremenjenostjo Evropejcev pri iskanju in opredeljevanju lastne identitete
(2002, str. 211). Vstop Turčije v EU bi z vključitvijo številnega islamskega prebivalstva
vplival na opredelitev evropske identitete. Asad pravi, da muslimani in islam
predstavljajo »potencialno kulturno katastrofo« (2002, str. 210).
Značilnost islama je, da poudarja »podrejenost«, kar je v nasprotju s krščansko
»enakostjo«, ki temelji na grški filozofiji in rimskem pravu ter izhajajoč iz tega na
spoštovanju pravic vesti, kar je islamu tuje. Zato nekateri menijo, da je islam
nezdružljiv z evropskimi vrednotami, kot so demokracija, mir in enakost spolov.
Turčija si že desetletja prizadeva za vstop v EU. Menim, da bi stabilna in demokratična
Turčija EU gotovo koristila, saj bi lahko EU z njeno pomočjo vzpostavila boljše
sodelovanje s preostalim muslimanskim svetom. Sicer pa v EU že biva kar nekaj
milijonov muslimanov.
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Delanty in Rumford pa podrobneje ločita (2008, str. 79−81):
• raznolikost kot izpeljavo enotnosti, kjer enotnost še ni izpolnjena, a so temelji
zanjo že postavljeni in raznolikost tu ni ovira za izpolnitev enotnosti, ker sta
strpnost in razumevanje raznolikosti del načela enotnosti;
• enotnost kot izpeljavo raznolikosti, kjer naj bi enotnost nastajala iz drobcev
različnosti;
• enotnost kot raznolikost, kjer pomeni enotnost le priznavanje raznolikosti in se
pri tem opira na vrednote, ki so združljive z obstoječo raznolikostjo;
• samoomejujočo se enotnost, kjer je popolna enotnost nemogoča, a kljub temu
ne zapira poti k nastajajočemu refleksivnemu tipu enotnosti.
Tu se moramo dotakniti tudi vprašanja evropeizacije in s tem tudi nove identitete
Evropejcev.
Francoski politik in zagovornik združene Evrope François Mitterand (1916–1996) je v
svojem govoru o Evropi 5. 6. 1992 v Parizu poudaril, da EU ne pomeni izgube
identitete in suverenosti evropskih narodov, ampak boljšo skupno prihodnost vseh
Evropejcev in bo Evropo z enotno politiko in močnim gospodarstvom izoblikovala v
svetovno velesilo (Antič, 2009, str. 349−350).
Delanty in Rumford pravita, da je današnja postnacionalna družba v povezavi z
evropeizacijo posebej zanimiva z vidika priložnosti za nov razmislek o družbi na način,
ki se kritično sooča s klasično tradicijo in sodobnim razvojem družbene teorije (2008,
str. 7). Naštevata tri razloge, ki govorijo o potrebi po tem: prvič naj bo Evropa poleg
gole koristnosti tudi pomenljiva; drugič to teorijo potrebujemo, da bi razložili kulturni
pomen in epohalni pomen velikih družbenih sprememb; tretjič se ponuja veliko
dokazov o novih procesih in gibanjih, ki se odvijajo onkraj meja nacionalnih družb, zato
se je treba vprašati, "kaj je evropska družba?" (2008, str. 7−9).
Enotni trg in monetarna unija naj bi bila »obramba odziva na globalizacijo«, pravita
Delanty in Rumford. Odnos med EU in globalizacijo vsebuje tri pomembne razsežnosti:
prva kaže na napetosti med procesi, ki se dogajajo v EU zaradi globalizacije, kar naj bi
pomenilo, da je vsebina državljanskih pravic v Evropi bolj proizvod globalne ureditve
osebnostnih pravic kot pa proizvod članstva; drugič globalizacija pospešuje razdrobitev
in povezovanja in tako »onemogoča« konstituiranje gospodarsko, politično in družbeno
enotne Evrope (2008, str. 15). Evropeizacija je povzročila »hibridno« evropsko družbo
(Delanty in Rumford, 2008, str. 27).
»Evropsko identiteto bi lahko pojmovali kot svetovljansko identiteto, udejanjeno v
različnih kulturnih modelih družbene identitete, veliko lažje kot pa nadnacionalno
identiteto ali identiteto EU, ki bi bila v napetem razmerju z nacionalnimi identitetami«
(Delanty in Rumford, 2008, str. 32). Ko Delanty in Rumford razmišljata o evropski
identiteti, ki jo označujta za svetovljansko, ker se pojavlja onkraj nacionalnih identitet
(2008, str. 73) pravita, da je evropska identiteta vprašanje kolektivne identitete in se
kot takšna vsaj teoretično ne razlikuje od vprašanja nacionalne identitete, sporno pa se
jima zdi vprašanje, ali prva identiteta ne spodriva slednje (2008, str. 65).
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6.2 MED UVAJANJEM IN PODVAJANJEM TEMELJNIH PRAVIC
Šabec opozarja na pogosta prekrivanja in nepreglednost porazdelitve pristojnosti in
odgovornosti med posameznimi evropskimi institucijami in nacionalnimi zakonodajami:
Sodišče ES, Evropsko sodišče za človekove pravice in Evropski varuh človekovih pravic,
ki pa se ne sme vmešavati v delo nacionalnih varuhov človekovih pravic (2006, str.
237).
V zgodovini se je državljanstvo razvijalo skupaj s konceptom države. Danes ni
državljanstvo več določeno le z nacionalno državo, ampak je povezano z globalno
civilno družbo. Koncept evropskega državljanstva se je začel razvijati že pred
sprejetjem PES, a uradno se je začelo govoriti o njem šele s to pogodbo, ki je določala
vsebino državljanstva na ravni EU.36 Ta koncept temelji na dvojnosti, kjer je primarno
državljanstvo pogojeno z nacionalnostjo, sekundarno pa na stalnem prebivališču.
Civilne, politične in socialne pravice državljanov EU so zaznamovane z nacionalnim
pravom in pravom EU: pravice, ki se nanašajo na Evropsko konvencijo o varstvu
človekovih pravic, pravice do prostega pretoka, pravica voliti in biti voljen na lokalnih
volitvah in na volitvah v EP, pravica do pritožbe nacionalnemu in Evropskemu varuhu
človekovih pravic, pravica do socialnih pomoči, pravica do dela, do izobraževanja, do
zdravstvene oskrbe, do dostopa do informacij javnega značaja itd.
V zadevi C-369/90, Mario Vicente Micheletti and others v. Delegación del Gobierno en
Cantabria je Sodišče ES razsodilo v prid tožnika, ki je imel dvojno državljanstvo Italije
in Argentine in mu je Španija zavrnila pravico do naselitve in opravljanja storitev v njej,
ker je imel zadnje prebivališče v Argentini. Torej po odločitvi Sodišča ES se državljanu
države članice, ki ima hkrati tudi državljanstvo tretje države, ne sme omejevati
pogodbenih pravic z določanjem dodatnih pogojev.

6.3 JE SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI VARUH PRAVIC DRŽAV
ČLANIC EVROPSKE UNIJE?
Kritična Coughlan in Weiler opozarjata na kršitve človekovih pravic v EU v imenu
množice in zaradi gospodarskih interesov EU ter na odlaganja uveljavitve pravic tudi na
gospodarskem področju (glej Coughlan, 2003, str. 31−32 in Weiler, 2002, str.
145−155). Coughlan ugotavlja, da Sodišče ES ne more biti arbiter v primeru presojanja
kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ker je politično imenovano in
namenjeno predvsem sledenju gospodarskih interesov EU (2003, str. 18−21 in
29−32). Coughlan tudi opozarja, da EU z definiranjem različnih pravic oziroma njihove
odsotnosti grobo posega v pravice same kot tudi v suverenost držav članic. Kot primer
navaja Nizozemsko, ki dovoljuje trde droge in evtanazijo, kar pa primarno pravo EU
36

Glej od 17. do 22. člen prečiščene različice PES.
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prepoveduje (2003, str. 18−21). Zagotovo bo potrebno na področju varovanja
človekovih pravic in temeljnih svoboščin v EU še marsikaj poenotiti, uskladiti ali
drugače urediti.
Bugarič opozarja, da Sodišče ES v začetku še ni imelo možnosti uporabe sankcij zoper
države, ki niso spoštovale njegovih odločb. Meni, da bi kohezivnost integracije, ki bi
primarno temeljila na tožbah EK ali držav proti drugim državam, bila dolgoročno zelo
dvomljiva. Preko mehanizma preliminarnih vprašanj je Sodišče ES v sodelovanju z
nacionalnimi sodišči ustvarilo sistem zelo učinkovitega sodnega varstva v EU. Ravno
odločbi v zadevah 26/62, NV Algemene Transport – enExpeditie Onderneming van
Gend & Loos v. Netherlands Island Revenue Administration in 6/64, Flaminio Costa v.
E.N.E.L. sta po njegovem pomenili začetek konstitucionalizacije prava EU (2005, str.
992).
Sodišče ES in nacionalna sodišča držav članic tesno sodelujejo z namenom zagotoviti
pravilno in učinkovito uporabo prava EU. Nacionalna sodišča držav članic EU so skupaj
z ostalimi državnimi organi dolžna spoštovati odločitve tega nadnacionalnega sodišča,
katerega namen je z ustreznim sankcioniranjem držav kršiteljic varovati tako pravice
državljanov EU kot tudi pravice držav članic EU.

6.4 EVROPSKA DEMOKRACIJA
Naj najprej opredelim bistvene značilnosti demokracije. »Demokracija«, beseda
grškega izvora pomeni vladavino ljudstva in je oblika izvajanja politične oblasti.
Demokracija kot družbeni ideal se pojmuje: z načelom enakopravnosti, po katerem so
vsi enako obravnavani z enakimi možnostmi; z vladavino prava v rokah večine pa tudi s
tem, da lahko nezadovoljni državljani svoje kritike izrazijo v medijih – le takšna družba
pooseblja demokracijo. Demokracijo v pomenu ustavnosti pozna večina sodobnih
držav, v pomenu enakopravnosti pa žal še ne – niti v državah EU niti npr. v ZDA, kajti
delitev med revnimi in bogatimi še vedno ni izkoreninjena.
Posavec govori v prispevku Demokratska ustavna država i totalitarna demokracija o
treh valih demokracije: prvi naj bi se zgodil konec 6. stoletja pr. n. š., drugi v 10. in 11.
stoletju v mestnih državicah severne Italije in tretji z ameriško in francosko revolucijo
(1991, str. 375). Njegova teza se glasi: »demokracija ostane demokracija samo v
ustavni državni formi in obratno: ustavna država ostaja ustavna država le na temelju
demokracije« (1991, str. 377).
Proučevalec razvoja ameriške demokracije Alexis de Tocqueville (1805−1859) je
zapisal: »V vladavini demokracije doseže ideja o političnih pravicah tudi zadnjega
državljana, medtem ko delitev dobrin vsem ljudem približa idejo o splošni lastninski
pravici.« To je po njegovem »ena največjih odlik demokracije« (Prva knjiga, 1966, str.
238). Bil je prepričan, da »v državah, kjer državljani najdlje uporabljajo svoje pravice,
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jih znajo tudi najbolje uporabljati« (Prva knjiga, 1966, str. 239). Zanj »je najbolj
demokratična dežela na zemlji obenem tudi tista, v kateri so ljudje dandanes najbolj
izpopolnili veščino, kako skupaj uresničevati predmet njihovih skupnih želja, in so to
novo znanost razširili na največje možno število stvari« (Druga knjiga, 1966, str. 116).
Da je pravica do življenja, svobode in iskanja sreče resnično postala samoumevna za
oba spola v ZDA, je preteklo mnogo desetletij in še več krvi je preteklo, da je to
obveljalo tudi za črnce, toda danes ima ZDA temnopoltega predsednika.
Vse te splošne značilnosti demokracije so skupne tudi demokraciji v EU, s tem, da naj
bi bila njena demokracija nekakšna nadgradnja prve. Vendar pa se EU že vseskozi
»otepa« demokratičnega deficita.
Ta se v EU kaže kot »pomanjkanje doslednega spoštovanja demokratičnih načel v
delovanju institucij Evropske unije, po drugi pa kot nezanimanje in nezaupanje
evropskih državljanov v evropske procese odločanja« (Šabec, 2006, str. 232), kar
utemeljujejo rezultati Evrobarometra. Ker je nedosledno institucionalno spoštovanje
demokratičnih načel, nezanimanje ljudi za politiko in njihovo nezaupanje v procese
političnega odločanja značilno tudi za posamezno državo, »o demokratičnem
primanjkljaju ne moremo govoriti kot o pojavu, ki bi bil izključna posebnost Unije«,
opozarja Šabec (2006, str. 232). Problem predstavlja tudi dejstvo, da je Sodišče ES
dolgo obravnavalo človekove pravice kot gospodarske pravice (glej Šabec, 2006, str.
234−235). Tudi nepreglednost izvajanja schengenskih postopkov spada med domnevo
o upadanju načel demokratičnega upravljanja v EU, utemeljuje Šabec (2006, str.
236−237) in našteva pogosta prekrivanja in nepreglednost porazdelitve pristojnosti
(2006, str. 237), opominja tudi, da »kriterij uspeha Evropske unije tako ne more

temeljiti na številu podpisanih dokumentov, pač pa na obsegu njihove ratifikacije in
predvsem njihove dejanske izvršitve« (2006, str. 239). Problem so tudi očitna kršenja
demokratičnih načel v EU, Šebec našteva: nepravilnosti, nespoštovanje sprejetih pravil,
pol ali nelegalni lobistični procesi, zasebne koristi od ekonomskih in političnih
integracijskih procesov, dostopi do finančnih sredstev in vzvodov moči ter korupcija v
njenih institucijah (2006, str. 239). K demokratičnemu deficitu prispevajo svoje tudi
napetosti med posameznimi članicami, ki uveljavljajo svoje nacionalne interese na
račun EU in mimo njenih določil ter s tem šibijo samo skupnost (Šabec, 2006, str. 240).
Problem predstavlja tudi neodgovorno delovanje znotraj institucij EU, nepotistične
metode in celo kršenje zakonov ter transparentnega delovanja na očeh javnosti ter vse
večji razkol med temi institucijami in evropskimi državljani, predvsem njihova
indiferentnost, so zgovorni znaki upadanja idealizma po besedah avtorice (2006, str.
241). Tudi t. i. komunikacijski šum med institucijami EU in državljani EU, odsotnost
skupnega jezika in skupnih moralnih oziroma vrednotnih prepričanj in načel dajejo svoj
prispevek k obravnavanemu deficitu (glej Šabec, 2006, str. 242−251).
Tudi Brejc ugotavlja, da »državljani EU vidijo evropske institucije kot odtujene centre
moči, kjer se sprejemajo pomembne odločitve brez njihove vednosti in vpliva, tam je
zaposlena množica dobro plačanih uradnikov, ki skrbijo predvsem za svoj položaj,
skratka nič kaj spodbudna podoba EU«. V nadaljevanju Brejc našteva, zakaj je EU
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slabo zapisana pri ljudeh: posamezniki imajo slabe izkušnje z institucijami EU, ker niso
uspeli na razpisu za sredstva, ker so predolgo čakali na odgovor ali odločitev organa
skupnosti, ali pa so od domačih politikov slišali, kako je za določene težave kriva EU in
ne domača vlada. Po njegovem je »rdeča nit« nezadostno poznavanje teh institucij,
njihovih pristojnosti in odgovornosti ter osnovnih pravnih temeljev (Brejc, 2009, str.
92).
V EU je edina institucija, katere člani so izvoljeni na splošnih in neposrednih volitvah v
vseh državah članicah EP. Njegova pooblastila so se z vsako novo pogodbo razširila, a
so ta kljub temu še vedno tako omejena, da je demokratični deficit še zmeraj prisoten.
Volitve v EP so mnogo bolj pomembne kot se državljani EU zavedamo, saj
vzpostavljajo vrhovno zakonodajno telo EU.
Uradni rezultati evropskih volitev v EP iz leta 2004 kažejo, da so imele nekatere države
zelo nizko volilno udeležbo, npr. Poljska 20,87 %, Slovenija 28,35 %, zaskrbljujoče je
tudi, da je le sedem držav imelo nad 50 % volilne udeležbe. Na ravni EU je bila
udeležba 45,47 % (Evropske volitve, Rezultati evropskih volitev, 2009).
Na letošnjih volitvah v EP je bila volilna udeležba na ravni EU 43 %, oziroma devet
držav je imelo nad 50 % volilne udeležbe (Evropske volitve, Rezultati evropskih volitev,
2009).
Tomaž Mastnak meni, da je demokratični deficit EU »očiten tako mnogim, da jih več
kot polovica ne voli«. »Problem s protestno volilno abstinenco je tudi ta, da zaradi
demokratičnega deficita protestirajo demokratični volivci. To pripelje do tega, da ne
voli velik del demokratičnega dela volilnega telesa, volijo pa tisti, ki jim za demokratični
deficit ni mnogo mar, da le lahko na oblast zrinejo svoje« (2009, str. 18).

6.5 FEDERALIZEM V EVROPSKI UNIJI
Ker ima federalizem tudi ustavni pomen, ga moramo tu nujno ne le omeniti, ampak
tudi proučiti.
V svetu naj bi obstajalo kar šestnajst federalnih ureditev (glej Accetto, 2007, str. 42).
Burgess opredeljuje pet temeljnih značilnosti federacije: predvsem to, da ta temelji na
enotnosti in raznolikosti, utemeljeni v ustavi; pristojnosti v federaciji se izvršujejo na
dveh ravneh oblasti; federalna ustava postavlja tudi okvir fiskalnega federalizma s tem,
ko ureja tudi vire prihodkov in odhodke; zvezna ustava se spreminja le s soglasjem ali
kvalificirano večino v zakonodajnem telesu federalnih enot; odnose med osrednjo
oblastjo in federalnimi enotami ter odnose med enotami ureja vrhovno sodišče
oziroma ustrezen pristojni organ (2000, str. 268).
Po Brezovškovih ugotovitvah se sodobne federacije precej razlikujejo od svojih
zgodnejših oblik zaradi razvoja mešanega gospodarstva, demokratične kulture in

91

močnega administrativnega aparata v vseh razvitih družbah (1994a, str. 259). Kot
referenčni okvir za razpravo o federalizmu se največ uporablja ameriški model
federalizma, kar po mnenju Brezovška »zamegljuje dinamizem, kompleksnost in
presenetljivo širok razpon potencialnih federalističnih ureditev«, prav tako je
»zapostavljena možnost konceptualizacije federalizma zunaj ustavno opredeljene
federacije, to je t. i. segmentarnega federalizma, oziroma pogodbeno utemeljenih
federalnih aranžmajev na določenih policy področjih (brez formalno, ustavno
opredeljene federacije)« (1994a, str. 257). Federalizem je »hkrati združevanje in
razdruževanje« in »ne sme optimirati za imperialnocentralistično, pač pa za holističnodemokratično načelo, načelo enakih partnerjev«, meni Brezovšek in dodaja, da sta
ravno ti dve načeli - perzijsko in grško oblikovali Evropo (1994a, str. 261).
Težnje po federalno združeni Evropi so stare skoraj toliko kot Evropa. Kot smo videli, je
mnogo avtorjev napisalo integracijske koncepte, temelječe na federativnem načelu.
Med poskuse uvedbe federalizma v ES oziroma EU lahko štejemo t. i. Spinellijev načrt
evropskega poslanca Alteria Spinellija, ki je septembra 1983 predstavil EP Osnutek
Pogodbe o Evropski uniji (The Draft Treaty establishing European Union), ki ga je ta
naslednje leto tudi potrdil, kar se mu je kasneje očitalo, češ, da je prekoračil svoje
pristojnosti. Načrt je obsegal ustanovitev EU, poudarjal načelo subsidiarnosti, načelo
soodločanja EP in Sveta EU v zakonodajnem postopku, državljanstvo EU, uvedbo EMS,
uskladitev politik s področja sociale, zunanjih zadev, zdravstva, kulture, informacij itd.
Strinjam se z Burgessom, da če bi ga vse države članice ratificirale, bi Skupnost
reformiral s federalnimi institucijami (2000, str. 145−146).
Tindemans, ki je v svojem poročilu zapisal, da je »odklonil napisati tako poročilo, ki bi
se ga dalo razumeti, vsaj deloma, kot ustavo prihodnje Evropske unije«, je menil, »da
bo Evropa izpolnila svojo usodo le, če se bo oprijela federalizma« (1976, str. 5).
Brezovšek ugotavlja, da je posebnost EU v »tem, da poskuša uravnotežiti teritorialne in
neteritorialne zahteve«, kar je značilno za federalne sisteme. Pri teritorialnih imamo na
enem koncu Sodišče ES, za katerega so nacionalne perspektive relativno nepomembne
pri oblikovanju njegovih odločitev, na drugi strani pa Svet EU, kjer so te
najpomembnejše, pojasnjuje v nadaljevanju Brezovšek in dodaja, da neteritorialna
razsežnost soobstoja s teritorialno v Sodišču ES, EP in EK in je močnejša od
teritorialne, usmerjena je k zagotavljanju nesorazmerne udeležbe in glasovanja
majhnih držav (1994a, str. 263).
Accetto meni, da EU združuje "združevalno"37 in "zadrževalno"38 funkcijo federalizma
(2007, str. 62).

37
38

Po sloganu "združena v raznolikosti" skuša EU zadržati raznolikost ob enotnosti.
EU ustvarja pogoje za več raznolikosti in skuša zadržati enotnost ob raznolikosti.
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Brezovšek v članku Federalizem in subsidiarnost razlaga povezavo med federalizmom,
ki »se nanaša na strukturo procesa odločanja s koordinacijo in sodelovanjem različnih
avtonomij«, in subsidiarnostjo, ki »je povezana z alokacijo nalog (zadev) v okviru dane
politične strukture, in sicer tako, da proces teče običajno od spodaj navzgor (k vrhu)«
(1994, str. 24). Govori o prisotnosti subsidiarnega federalizma v EU, ki se odraža skozi
uveljavitev decentralističnih odnosov, vzajemnega priznavanja, vsestranskih pogajanj
in prednosti za nacionalne države in za njihove regije, občine, nevladne organizacije in
nenazadnje tudi za državljane (1994, str. 32). Accetto pa pravi, da nam izkušnja z
načelom subsidiarnosti lahko služi tudi kot odraz zoper poudarjeno vlogo sodstva pri
zagotavljanju evropskega federalnega ravnovesja in zagovarja idejo po kateri mora
Sodišče ES delovati tudi kot ustrezni varuh federalnih idej ter omejitev zveznih
pristojnosti kot zadrževalna veja oblasti (2007, str. 168).
EU je mnogodržavna, multinacionalna organizacija, s sestavinami naddržavne,
supranacionalne organizacije. Nekateri si želijo, da bi EU postala (kon)federacija,
antifederalisti EU pa poudarjajo izgubo suverenosti nacionalnih držav članic. Problem je
zlasti v nerazumevanju same ideje federalizma.
Kot navaja Accetto, govori Schick o "dvojnem" ("dvojno politično prepletanje") in
"sodelovalnem" federalizmu (pet možnih evropskih alternativ: Evropa držav članic,
Evropa regij, "federalizem več ravni", ureditev v znamenju funkcionalizma in
asimetrična ureditev s prožnim prenosom pristojnosti) (2007, str. 59).
Nekateri drugi avtorji pa zagovarjajo teorijo "upravljanja na več ravneh", teorijo mrež v
duhu "združenega federalizma" in druge raznovrstne oblike federalne ureditve
(Accetto, 2007, str. 60). Accetto navaja kot primer za poskus iznajdbe povsem nove
federalne ureditve koncept "funkcionalnih, prekrivajočih se in tekmujočih jurisdikcij", ki
ga razvijata Frey in Eichenberger in ga odražajo štiri lastnosti: »posamezno jurisdikcijo
določa cilj oziroma naloga, ki naj se izpolni, njena velikost pa naj ustreza nalogi;
posamezne jurisdikcije se prekrivajo (vsaka naloga zahteva ustrezno ozemeljsko
razsežnost); jurisdikcije med seboj na nekakšnem demokratičnem političnem
tekmovanju tekmujejo za pripadnost občin in državljanov, kar je moč poleg običajnih
mehanizmov preverjati z referendumi in shodi; jurisdikcije so pristojne za pobiranje
davkov v obsegu, ki bo zadoščal za opravljanje nalog, za katere so bile ustanovljene«
(2007, str. 60−61).
Po mnenju Accetta »gredo teoretiki (in praktiki) evropskega federalizma v svojih
razpravah o federalni Evropi večinoma predaleč«, njihove normativne razprave pa se
mu zdijo zgrešene oziroma je zgrešeno to, da ti »skušajo EU na silo spraviti v kalup
določene federalne oblike, ki ji ta ne ustreza« (2007, str. 61).
EU je »vmesna tvorba med klasično medvladno organizacijo in federacijo, v nekaterih
pogledih pa sedi na obeh stolih« (Weiler, 2002, str. 173).
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Burgess vidi EU kot novo obliko »konfederalno-federalne« unije, ki je v nekaterih
pogledih bolj integrirana kot so zgodovinski modeli konfederacij, a manj centralizirana
od modernih federacij (2000, str. 269).
Bugarič meni, da je Sodišče ES med vsemi organi EU v minulih štiridesetih letih
verjetno največ prispevalo k "federalizaciji" pravnega reda EU. Pravi, da je EU s svojimi
odločbami preoblikovalo v močnejšo zvezo, s številnimi značilnostmi federalnih državnih
povezav. Govori o procesu konstitucionalizacije prava EU, ki je potekal prek vrste zelo
vplivnih in za mnoge radikalnih odločb ES. Temeljni sta bili predvsem dve novi doktrini,
ki sta evropski povezavi dodali naravo federalne pravne zveze. To sta po njegovem
doktrini neposrednega učinka prava EU in prevlade oziroma supremacije prava EU nad
nacionalnim pravom. Bugarič tudi opozarja, da sta obe doktrini, ki sta transformirali
pravno naravo EU v supranacionalno zvezo, ki se je po svojih lastnostih bistveno bolj
približala federalnemu tipu ureditve in oddaljila od klasične mednarodnopravne
organizacije, nastali ravno v času skoraj popolnega zastoja v delovanju političnega
procesa v EU (2005, str. 990).
V zgodovini so federacije nastajale iz prej samostojnih držav, torej z njihovo združitvijo
ali pa iz unitarnih držav, z njihovo razdelitvijo. Konfederaciji pa bi težko rekli država, saj
je le zveza samostojnih držav, ki skupno opravljajo nekatere zadeve, drugače pa
ohranjajo svojo samostojnost.
EU ni ne federacija ne konfederacija, a vsebuje elemente obeh. EU želi v svoji
raznolikosti uresničevati skupne interese, zato je prisotnost elementov federalizma v
njej ne le zelo pomembna, ampak nujna, saj omogoča stabilnejše gospodarstvo,
varnost in obrambo ter kulturno raznolikost v tej skupnosti. Lahko bi rekli, da se v EU
že izvaja tako politična kot tudi ustavna dimenzija (kon)federalizma. Avtorji so si
različnih mnenj, nekateri pravijo, da gre za federacijo, drugi za konfederacijo, tretji za
»kvazifederalno tvorbo« vsi pa se strinjajo, da je EU sui generis.

6.6 NAMEN EVROPSKE USTAVE
Accetto vidi skrivnost uspeha EU v tem, da je »presegla terminologijo in pojmovanje, ki
pripada bodisi klasičnemu mednarodnemu bodisi klasičnemu ustavnemu pravu« in je
ubrala »tretjo pot«. Strinjam se z njim, da po "tezi naddržavnosti" ne moremo govoriti
niti o ustavi, niti o mednarodni pogodbi, ampak o ustavni pogodbi (2007, str. 19). Če bi
se njeno besedilo sprejemalo brez obveznosti soglasja držav članic EU, bi lažje govorili
o klasičnih ustavnih elementih, tako pa lahko pogodbo označimo le kot sui generis, ki
ustanavlja mednarodno organizacijo sui generis, katere moč in pristojnosti presegajo
moč in pristojnosti klasične mednarodne organizacije (Brozina et al., 2005, str. 30).
Tako kot mnogi avtorji tudi Bugarič pravi, da bi brez ustave in ustavnega prava EU zelo
težko delovala kot močna in pomembna mednarodna skupnost (2005, str. 997).
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Namen evropske ustave naj bi bilo učinkovito zagotavljanje vseh človekovih pravic in
temeljnih svoboščin na ozemlju EU. Danes imamo na eni strani države, ki so t. i.
ustavno pogodbo že ratificirale in na drugi državo, ki se temu upira, ter še peščico, ki
se ne more opredeliti.
Maastrichtska pogodba je odprla številna ustavno pravna vprašanja v državah članicah.
Nekatere države članice so celo spremenile svoje ustave, ker je posegla v nekatera
nacionalna temeljna področja in bi bil sprejem te pogodbe lahko sporen, sploh če je
bila nacionalna ustava v nasprotju s to pogodbo. S to pogodbo so se zastavila tudi
vprašanja vloge EP, saj je po njej imel primarno zakonodajno funkcijo v rokah Svet EU
in ne EP. Pojavilo se je tudi vprašanje spoštovanja načela delitve oblasti. Z njo se je
vloga nacionalnih parlamentov bistveno skrčila. Ta pogodba je vsebovala tudi bistvene
težnje po federalnosti.
Balibar pravi, da so pravniki in filozofi ujeti v tehnične razprave o obliki ustave in v
spekulativne govore o "suvereni oblasti", ki vključujejo legitimnost (2007, str. 4). Pravi,
da nič ne kaže, da bi si znali predstavljati "razširjeni" koncept ustave po zgledu
Montesquieuja, kjer "oblast ustavlja oblast" ali "evolucijski" koncept po Gramscijevem
zgledu - materialno ustavo, ki bi bila hkrati načelo, po katerem so institucije odprte za
spremembe (2007, str. 4). Balibar pravi, da mora Evropa skonstituirati podobo svoje
"identitete", ki lahko hkrati zajema objektivnosti institucij in imaginarij posameznikov.
Po njegovem mnenju je zaprtost, značilna za nacionalno identiteto oziroma fiktivno
etično pripadnost, temeljno nezdružljiva z realnostmi globalizacije in idejo "evropske
droit de cité", ki jo razumemo kot razširitev pomena demokracije s pomočjo evropske
konstrukcije (2007, str. 15).
Kot sem v četrtem poglavju predstavila svetle plati Lizbonske pogodbe, naj tu v smislu
pro et contra predstavim še poglavitne argumente, usmerjene proti njenemu sprejetju.
Izmed novejših komentarjev k Lizbonski pogodbi naj omenim delo EUtropija, kjer
avtorica kritično podaja pet razlogov proti sprejemu te pogodbe (Pečarič, 2009, str.
85):
1. Problematična je dolžina besedila in razumevanje teksta.
2. Očita ji, da je močno ekonomsko motivirana in ni politično nevtralna.
3. Morala bi biti takšna, da bi jo bilo mogoče revidirati.
4. »Ustava/pogodba varuje tiranijo z ločevanjem in nadzorom oblasti; to besedilo
obravnava EU- parlament, ki je brez moči pred vsemogočno in povsem
neodgovorno izvršno oblastjo. Ni nobenega pravega in konkretnega sredstva za
spremljanje in nadzorovanje politike izvršne oblasti. Nacionalna ustava bo
postala drugorazredni akt oz. bo vse bolj razvrednotena in bo izgubila na svoji
veljavi. Povsem brezpredmetna bo za mnoga področja, kjer je ali še bo EU
prevzela oblast«.
5. »Ustavo/pogodbo vzpostavlja ljudstvo; to besedilo pa pišejo politiki na oblasti,
ki so potemtakem očitno sodniki in sojeni: tako desničarski kakor levičarski.«
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6.7 POGLED V PRIHODNOST
Habsburška monarhija in Jugoslavija, katerih del smo Slovenci v preteklosti bili, sta se
spopadali s podobnimi problemi kot jih ima danes EU. V mislih imam predvsem
demokratični deficit, prevlado velikih narodov, neuravnotežen gospodarski razvoj,
ogroženo kulturno identiteto majhnih narodov ter delovanje nadnacionalnih institucij v
večnacionalnem okviru.39
Ravnanje EU v zadnjih desetletjih 20. stoletja ob konfliktu na Bližnjem vzhodu,
solidarnosti z ZDA pri spopadu z Iranom, pri gospodarskih sankcijah proti bivši
Sovjetski zvezi ter njen odziv v zvezi z vojno v bivši SFRJ, kažejo na zunanjepolitično
neenotnost EU. Vzrok bi lahko iskali v gospodarskih interesih in še čem.
EU je »unikatna oblika povezovanja držav, ki so pripravljene del svoje suverenosti
prenesti na izvrševanje organom skupnosti« (Brejc, 2009, str. 94). EU je zgled
združevanja in zaenkrat še ne pomeni superiorne države. Vendar ne smemo pozabiti,
da je v zgodovini Evrope že nekajkrat prišlo do delitev mnogonacionalnih držav in
obuditve nekdanjih ali pa zgolj za nastanek novih nacionalnih držav. Celo v unitarnih
državah si nekateri narodi prizadevajo za avtonomijo.
Menim, da bo EU v primeru nadaljnjega uspešnega »funkcioniranja« sprejela Turčijo
ter vztrajno širila svoj teritorij na Balkanskan in prodrla tudi v Azijo.
Timothy Garson Ash je v eseju Europe Rises As a Great Power predstavil svoje videnje
EU čez dvajset let, ko naj bi ta štela sedemintrideset članic, v podobnem položaju kot
se danes nahaja Turčija pa avtor vidi Irak, ki naj bi se do tedaj že demokratično
konstituiral in se pogajal o vstopu v EU (glej Rahten, 2009, str. 56).
Smiselno se je vprašati, kakšna bo narava končnega evropskega integracijskega
procesa, ali bo presegel meje geografsko začrtane Evrope? Gotovo ne bo ostala zgolj
mednarodna organizacija sui generis, ampak bo funkcionirala kot konfederacija ali
federacija ali pa se bo izoblikovala v nekaj še neznanega. Kako hitro se bo širila in v
katero smer? Smiselno se je tudi vprašati, kakšen pomen imajo ta vprašanja in njihovi
odgovori za Slovenijo. EU že danes vključuje ozemlji Severne Afrike – Ceuto in Melilo,
zato ne bi bilo nič nenavadnega, če se v prihodnosti ne bi v EU vključila še kakšna
afriška država.
V današnji Evropi država ni ne nacionalna ne supranacionalna in namesto da bi se ta
dvoumnost s časom zmanjševala, se še poglablja, opozarja Balibar. Usoda države v EU
kot institucije centralizacije oblasti, ki je odgovorna za politiko in opravlja javno
39

O tem pričajo dejstva, ki so jih opisali Cvirn (2006), Prunk (1993) in Žebot (1990). Slednji
opozarja, da sta bila demokracija in večnarodnost problematična že v Kraljevini Srbov, Hrvatov
in Slovencev (1990, str. 476–477) zaradi enostrankarskega komunističnega režima, ki se je
prepletal s problemom priznanja večnarodnega značaja države.
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mediacijo med interesi in družbenimi silami, počasi izginja, saj se je začela faza
privatizacije države novega tipa, ki je videti kot povečanje števila javnih institucij, ki se
med sabo tudi prekrivajo, pojasnjuje Balibar (2007, str. 181).
Balibar opozarja tudi na krizo suverenosti v EU in pravi, da je ta dokaz, kako krhek in
morda celo pokvarljiv je "organski" proces avtomatizacije in socializacije politike. Pravi,
da tu ne gre le za krizo ideje nacije, niti te krize ne moremo povezati z globalizacijo in
njenimi regionalnimi posledicami, ampak gre po njegovem za dezintegrativne učinke
globalizacije na nacionalno suverenost skozi vzpostavitev transnacionalnega kulturnega
prostora, v katerem so "državljanske religije", ki jih razvija vsaka država, nepopravljivo
partikularizirane, da na svojem ozemlju ne morejo več nesporno utelešati
univerzalnega - zato smo vse dlje od klasične podobe suverenosti ljudstva in države
(2007, str. 216−217).
Pojavlja se tudi problem konstitucije državljanstva, a kot pravi Balibar »ni mogoče
govoriti o unitarni ali federalni formalni ustavi, o "temeljnem zakonu" (Grundgesetz) ali
katalogu pravil in demokratičnih načel, ki jih morajo države intelektualno "priznati" in ki
so poleg tega zapisane že v besedilu temeljnih pogodb Evropske unije« (2007, str.
224). Drug problem v zvezi z evropskim državljanstvom, ki služi Balibarju tudi za
hipotezo, je ta, da danes združujejo proces "evropskega združevanja" velikanske
strukturne ovire ali nezmožnosti, ki jih moramo razumeti tudi kot materijo evropske
ustave, torej da jih moramo razumeti tudi kot objekt transformacijskih gibanj, ki bodo
izdelala vsebino novega historičnega državljanstva. Pravi tudi, da je evropsko
državljanstvo »"nemogoče", razen kot napredovanje temeljnih demokratičnih pravic ali
pooblastil v "evropskem" okviru« (2007, str. 225).
Problem predstavlja tudi to, da je sodna veja oblasti EU odvisna od politične oblasti v
EU, kajti Sodišče ES posredno ali neposredno nadzirajo tisti, ki so mu sodno oblast tudi
podelili.
Grilc opozarja tudi na problem zagotavljanja temeljnih ekonomskih svoboščin, ki bo
dosežen le, če bodo zagotovljene vse svoboščine v polni meri. Jasno je, »da ne sme
biti zakonodajno razvita ali v praksi uporabljena ena svoboščina bolj od druge«.
»Produkcijski faktorji morajo krožiti svobodno ne glede na meje in povzročajo čim
večjo konkurenco na določenem trgu« (2001, str. 364).
Predvsem evroskeptiki so že v preteklosti napovedovali EU težko prihodnost, če bo
nekega dne prišlo do gospodarske recesije med njenimi državami. Recesija je sedaj
zajela ves svet, vključno z državami članicami EU, ki se vsaka po svoje spopadajo z njo.
Lahko ta vele gospodarska kriza omaja temelje EU? Menim, da ne. Maja letos se je
končno začela umirjati. Gotovo pa bo EU potrebovala dlje časa za okrevanje. EU je v
okviru svoje strategije za spopadanje z gospodarsko in finančno krizo okrepila
prizadevanja za spodbujanje zaposlovanja in socialne vključenosti. Zanjo je ohranitev
delovnih mest sedaj prioritetna naloga.
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7 DOSEŽENI CILJI RAZISKOVANJA,
PREVERITEV HIPOTEZ

UGOTOVITVE

IN

Temeljni cilji, zastavljeni v magistrskem delu so bili doseženi preko argumentov za
potrditev oziroma zavrnitev postavljenih hipotez in so predstavljeni v nadaljevanju.

1. HIPOTEZA: Rojstvo ideje konstitucionalizma in njegov nadaljnji razvoj sta močno
povezana z revolucionarnimi družbenimi razmerami.
Hipotezo lahko v celoti potrdim.
Priznani zgodovinar Tilly je v knjigi Evropske revolucije: 1492–1992 ugotovil, da imajo
razpadi imperijev, koalicij in federacij skupne značilnosti z revolucionarnimi situacijami,
kjer sklop zahtev spodbudi določene zahteve (2005, str. 28−29). Pravi tudi, da lahko
govorimo o revolucionarnih situacijah šele, ko »eden ali več udeležencev, ki ne sodijo
med vladajoče, začne postavljati zahteve po izključnem nadzoru nad državo« in o
revolucionarnem izidu, ko oblast preide v roke nove vladajoče koalicije, ki pa lahko še
vedno vsebuje tudi kakšne prvine stare vladajoče koalicije (2005, str. 30). Dokazal je,
da lahko oblika nasledstev, ranljivost monarhij zaradi spornih nasledstev in drugi
mehanizmi sprožijo revolucionarne procese ali pa jih zavrejo. Osredotočil se je, kot že
sam naslov pove, na revolucije s pričetkom leta 1492 in koncem konec 20. stoletja.
Tilly je ugotovil, da je bilo največ revolucionarnih situacij v začrtanem obdobju ravno
na Iberskem polotoku in enako število na Madžarskem in na Balkanu – 157, sledile pa
so jim Britansko otočje s 120 primeri in Francija z 99 primeri (glej preglednico na str.
309).
•

Zadnja leta je govora tudi o fevdalni revoluciji oziroma njeni mutaciji, do katere
je prišlo v času prehoda iz antike v fevdalizem in jo je proučeval Moore v svoji
knjigi Prva evropska revolucija ok. 970–1215. To obdobje se šteje za
revolucionarno, čeprav ga niso pretresali revolucionarni dogodki. Oblast je sicer
ostala v rokah cesarjev in kraljev, a je prišlo do sprememb v naravi oblasti in
njenih virih.
Nova členitev in novo pojmovanje družbene hierarhije sta tedaj natančno
opredelila stopnje med priviligiranimi in odnose ter obveznosti med temi
stopnjami. Dejansko vladajoči razred so tako predstavljali stratificirani,
horizontalno ločeni sloji: 1. vojaški, 2. upravni in duhovniški, 3. trgovski (Moore,
2008, str. 300−301). Kraljevski dvori severozahodne Evrope so s koncem 10. in
začetkom 11. stoletja postali »pionirji bolj intenzivnega vladanja in premikanja
oblasti v družbeno tkivo« in pomenili »utelešenje političnega telesa« (Moore,
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2008, str. 208). Posledica te revolucije je tudi sprejem Velike listine o
svoboščinah.
Tilly je ugotovil, da je bilo zlasti 17. stoletje v Evropi bogato z revolucionarnimi
situacijami, vendar je tedaj uspelo skoraj vsem »zrušenim« oblastem kmalu spet sesti
za krmilo države.
• Ključno za to hipotezo pa je, da je tudi ugotovil, da se je revolucionarni izid
včasih zgodil tudi brez revolucionarne situacije. Kot primer je navedel Anglijo. T.
i. slavna revolucija 1688/89 ni bila krvava.40 Kot vemo, se je konstitucionalizem
na angleških tleh rodil ravno tedaj in kot vemo, je tudi njegov celoten razvoj
potekal na dokaj miren način, brez revolucionarnih situacij.
Angleška, ameriška, francoska in ruska revolucija so nam dobro znane iz zelo obsežne
literature, zato bom tu predstavila zgolj revolucionarne situacije, ki so pripeljali do t. i.
revolucionarnih ustav, kjer je potrebno pod besedo revolucionarnih razumeti tiste
ustave, ki so služile svojim namenom preko časa in prostora, v katerem so bile izdelane
in sprejete.
Na razvoj ustavnosti in konstitucionalizma v Franciji in v ostalih delih Evrope ter v ZDA
je imelo močan vpliv revolucionarno gibanje konec 18. stoletja:
• Tedaj so v ZDA sprejeli prvo t. i. revolucionarno ali zgodovinsko ustavo, ki je še
danes veljavna. Njeno zgodovinsko ozadje je bilo predstavljeno v drugem
poglavju tega magistrskega dela.
• Rezultat francoske revolucije je tudi prva evropska ustava, ki se je tudi
dejansko uveljavila le za kratek čas, saj jo je v tem revolucionarnem obdobju
kmalu nadomestila nova. Francoska revolucija, ki jo Dimitrov podrobno razlaga
in analizira njen pomen na razvoj ustavnosti v tej državi v svojem prispevku z
naslovom Ustavi i politički režimi francuske građanske revolucije, je bila kot
našteva: socialna revolucija, ki je zapečatila fevdalni sistem v Franciji in
učvrstila temelje novega kapitalističnega družbenega razvoja, zasnovanega na
zasebni lastnini in zasebništvu; bila je tudi buržoazna revolucija ter progresivna,
liberalna in demokratska, saj je postavila temelje za nov politični sistem,
zasnovan na ustavnosti njenih institucij, njihovega medsebojnega odnosa in
delovanja. Ta revolucija je navdihovala demokratična gibanja tudi v ostalih delih
Evrope in drugod po svetu. Če te revolucije ne bi bilo, meni Dimitrov, bi imela
ustavnost in politični sistem povsem drugačen pomen za Francijo in posledično
za ostale države (1991, str. 113).
Čistost in univerzalnost francoske revolucije po besedah Rodina leži v odnosu
do predhodne ameriške, angleške, nizozemske in luteranske revolucije v
univerzalnosti njenega načela – svobodi. V nadaljevanju prispevka Pet obilježja
francuske revolucije našteje pet največjih značilnosti francoske revolucije:
40

O tem tudi Bleicken (ur.), 1981, str. 439−440.
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svoboda in nasilje; lastništvo in svoboda; tri izvore suverenosti; moralo, pravo
in politiko; družbene in duhovne znanosti v funkcijah legitimacije in kritike
meščanske politične ureditve (1991, str. 261).
V 19. stoletju je velik del Evrope preplavil val liberalno demokratičnih, nacionalnih in
socialnih revolucij, ki so divjale zlasti v letih 1848/49:
•

•

•

•

V Franciji sta nerodovitni letini iz leta 1845 in 1846 ter industrijska kriza iz leta
1847 povzročili leta 1848 t. i. februarsko revolucijo v tej državi. Ta revolucija je
povzročila oklic Francije za republiko, čemur je sledila tudi nova ustava, ki je
ustanovila tudi nove pravice (Bleicken (ur.), 1981, str. 490).
V Italiji je leta 1848 potekalo revolucionarno gibanje za ustavo z uporom
meščanskega sveta proti avtoritarno birokratskemu režimu starih monarhij
(Bleicken (ur.), 1981, str. 490−491). Sprejet je bil tudi Albertinski statut.
V Habsburški monarhiji je konstitucionalizem postal pomembno vprašanje
marčne revolucije leta 1848 in je bila sprejeta Aprilska (Pillersdorfova) ustava
(Cvirn, 2006, str. 9−12).
»Na Danskem je revolucija zadela na politično gibanje, katerega jedro je bilo
vprašanje skupne ustave za Dansko z vštetima vojvodinama Schleswigom in
Holsteinom, ki sta se v prvi polovici marca z revolucionarnimi dejanji ločili od
Danske. Nizozemska in Grčija sta sredi marca reagirali z revizijami ustave in s
spremembo vlade« (Bleicken (ur.), 1981, str. 490).

Začetek 20. stoletja je bil v znamenju naslednjih revolucij, ki so vplivale na razvoj
konstitucionalizma:
•

•

V Rusiji je leta 1917 potekala t. i. oktobrska socialistična revolucija, s katero se
je tam začel nov družbeni razvoj. Marca 1917 je bil strmoglavljen car in
avtokratski režim, zato je buržoazija tedaj ustanovila začasno vlado. Leninu je
novembra z vstajo uspelo prevzeti oblast (Bleicken (ur.), 1981, str. 532−535).
Revolucija je prinesla socialistično federativno sovjetsko republiko, ki je prvič v
zgodovini Sovjetov oblast predala narodu in razglasila njihove pravice. Leta
1918 je pod okriljem Lenina nastala tudi prva socialistična ustava.
Novembra 1918 je v Nemčiji potekala t. i. novembrska revolucija z uporom
mornarjev v pomorskih bazah ter se širila po državi. Ustanovljeni so bili sveti z
zahtevo po republiki. »Revolucija je imela pred seboj izredno zahtevno nalogo,
ki jo je ob grožnjah o vojaški intervenciji antante morala opraviti v zelo kratkem
času; morala je družbeno dvigniti delavski razred na tisto mesto, ki mu je
pripadalo v tako industrializirani družbi, kot je nemška« (Bleicken (ur.), 1981,
str. 536). Socialdemokrati so prevzeli oblast, odpravili vladarsko dinastijo, na
čelo države pa je prišel človek iz najnižjih slojev. Delavstvo je zahtevalo konec
vojne in republiko. Novembra 1918 je tudi nastala tipično meščanska
parlamentarna država z Weimarsko ustavo, ki je »zrušila« buržoazno oblast v
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•

•

Nemčiji in zaščitila nekatere interese delavskega razreda (Bleicken (ur.), 1981,
str. 541).
Konec druge svetovne vojne je v treh evropskih državah: Italiji, Nemčiji in
Franciji prinesel radikalne spremembe v njihovi ustavnosti in konstitucionalizmu,
predstavljene v drugem poglavju tega magistrskega dela.
Na razvoj Jugoslovanskega konstitucionalizma je vplivala tudi Vidovdanska
ustava, sprejeta leta 1921, kot ustava novo nastale Kraljevine Srbov, Hrvatov in
Slovencev, po drugi svetovni vojni je z ustavo iz leta 1946 nastala FLRJ in na
podlagi nekakšnega preloma dotedanje družbene ureditve z novo, je nastala
leta 1963 SFRJ, skupaj z novo ustavo.
V letih 1988–1991 je prišlo do preobrata v Sovjetski zvezi z odcepitvijo baltskih
držav. Tudi na Poljskem, Madžarskem, v Češkoslovaški, Bolgariji in Sloveniji so
nastajale velike spremembe. Komunistične partije so opustile monopol oblasti,
razpisane so bile večstrankarske svobodne volitve, padel je berlinski zid. V
ospredje je bila postavljena demokratizacija in tržno gospodarstvo ter težnja
vzhodnoevropskih narodov po samoodločbi in suverenosti, predvsem v letih
1990–91, ko so se ti izoblikovali v samostojne narodne države: Estonija, Latvija,
Litva in Slovenija.

Kot je moč opaziti, so ustave nastajale v posameznih evropskih državah praviloma
tedaj, ko je ljudstvo prevzelo oblast v državi in je z razglasitvijo ustave razglasilo tudi
načelo delitve oblasti, načelo ljudske suverenosti ter človekove pravice in temeljne
svoboščine. Z ustavo gre ali za potrditev večjih zgodovinskih in političnih premikov ali
pa le za uzakonitev dalj časa trajajočega družbenega razvoja. Tudi vstop držav med
članice EU je zahteval ustavne spremembe teh držav, kar je posledično vplivalo tudi na
njihov nacionalni konstitucionalizem.
Ločimo torej evolucijsko in revolucijsko spremembo ustave. Prva pomeni prehod
družbene ureditve v višjo stopnjo demokratičnosti, druga pa pomeni prelom dosedanje
družbene ureditve z novo, ki pa je lahko radikalnejša ali pa celo konzervativnejša.

2. HIPOTEZA: Sodišče Evropskih skupnosti in sodišča držav članic tedanje Evropske
skupnosti so imeli primarno vlogo pri nastanku in razvoju evropskega
nadnacionalnega konstitucionalizma.
Hipotezo lahko v celoti potrdim.
EU je skozi desetletja preko Sodišča ES uspelo ustvariti sistem pravil, ki države članice
zavezujejo in so bila prenesena v njihove pravne sisteme kot pravni korpus, ki je bolj
ali manj poenoten. Sodišče ES je tisto, ki je skušalo najti skupni imenovalec raznolikosti
znotraj integracije in definiralo odnos med nadnacionalnim in nacionalnim v okviru
doktrin, ki so bile v magistrskem delu predstavljene zlasti v petem poglavju tudi na
konkretnih primerih iz sodne prakse tega sodišča.
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Sodišče ES je izoblikovalo vrsto nezapisanih temeljnih načel: načelo varstva temeljnih
pravic, načelo subsidiarnosti, sorazmernosti, legitimnega pričakovanja, enakega
obravnavanja, načelo transparentnosti itd., ki izhajajo iz pojmovanja pravne države.
Pri oblikovanju ustavnopravnega reda EU se je razvilo tudi načelo avtonomije tega
prava, načelo primarnosti, neposredne uporabe in neposrednega učinka. Tako izhaja
razmerje med nacionalnim pravom držav članic in pravom EU ravno iz ravnokar
naštetih načel prava EU. Iz načela nadrejenosti izhaja, da v primeru nasprotja med
nacionalno pravno normo in normo prava EU vedno prevladajo določbe slednjega.
Načelo primarnosti je Sodišče ES prvič opredelilo v zadevi 26/62, NV Algemene
Transport – enExpeditie Onderneming van Gend & Loos v. Netherlands Island Revenue
Administration in ga kasneje še natančneje izdelalo. V tem primeru je to sodišče razvilo
tudi načelo neposrednega učinka prava EU.
Sodišče ES je npr. preverjalo kršitev načela sorazmernosti tudi s testom sorazmernosti
(glej točke obrazložitve štev. 122–140) v zadevi C-491/01, The Queen and Secretary of
State for Health, ex. Parte v. British American Tobacco (Investments) Ltd. and Imperial
Tobacco Ltd. Izdelovalci tobaka so vložili zahtevo po presoji obveznosti britanske vlade,
da prenese v nacionalno pravo Direktivo EP in Sveta EU 2001/37/EC, ker so menili, da
ta direktiva krši načelo subsidiarnosti iz 5. člena PES. Sodišče ES je ugotovilo, da ni šlo
za kršitev tega načela.
Sodišče ES torej tesno sodeluje z nacionalnimi sodišči držav članic. Ta so ga dolžna v
določenih primerih prositi za predhodno odločanje, skupaj z ostalimi državnimi organi
pa so tudi dolžna spoštovati njegove odločitve in seveda pravilno uporabljati pravo EU.
Kakšne so posledice kršitve tega nadnacionalnega prava, je razvidno tudi iz tožb zaradi
neizpolnjevanja obveznosti, ničnostnih tožb, tožb zaradi molka organa, odškodninskih
tožb, kršitev v zvezi s predhodnim odločanjem in ugovorom nezakonitosti, kot je bilo
predstavljeno v petem poglavju osrednjega dela magistrskega dela.
Grilc vidi skrivnost uspešnosti Sodišča ES v izrazito široki jurisdikciji, kohabitaciji
različnih pravnih izročil in v obsegu pravnih pravil, katerih edini avtoritativni interpret je
relativno učinkovito izvrševanje sodb (2007, str. 7).
»Pravo EU je zelo dinamični koncept, ki je zaradi napredne prakse Sodišča ES venomer
prehiteval formalni razvoj EU« (Brozina et al., 2005, str. 39). »Ko je Sodišče [ES]
posameznikom in sodiščem držav članic omogočilo imeti vlogo pri uveljavljanju prava
EU, se je to v državah članicah uveljavilo, tudi če niso uskladile svojega prava z njim«
(Brozina et al., 2005, str. 41).

3. HIPOTEZA: Bistvo nadnacionalnega konstitucionalizma predstavljajo vrednote, ki
so skupne ustavnim temeljem in tradicijam držav članic Evropske unije.
Hipotezo lahko v celoti potrdim.

102

Naj tu ponovim Terškovo ugotovitev, da odražajo nadnacionalni konstitucionalizem
temeljne ''humanistične in neokantovske'' vrednote, ki naj bi bile rezultat skupnega
imenovalca evropske ustavne tradicije, zgodovine in identitete (2005, str. 4).
Sodišče ES je izoblikovalo temeljna načela EU tudi tako, da jih je izluščilo iz nacionalnih
ustavnih tradicij.
Vrednote, ki so skupne ustavnim temeljem in tradicijam držav članic EU so: načelo
pravne in socialne države, načelo delitve oblasti, suverenost izhaja iz ljudstva, načelo
demokratičnosti, človekove pravice in temeljne svoboščine, ustavnosodni nadzor itd.
Accetto navaja podkrepljeno s sodnimi primeri Sodišča ES v dokaz naslednja "splošna
načela prava Skupnosti", ki so zajeta že v nacionalnih pravnih redih: načelo pravne
določnosti, načelo pravice do poštenega sojenja in sojenja v razumnem roku ter
njegovi sorodni različici, načelo pravice biti zaslišan ter načelo spoštovanja pravice do
obrambe; tudi širše načelo ukrepanja v razumnem roku; načelo enakega obravnavanja
in prepovedi diskriminacije ter iz njega izvedeno načelo enakega plačila za enako delo;
načelo ustreznega izvajanja oblasti (sound administration); načelo opreznosti
(precautionary principle); načelo varstva zoper samovoljne ali nesorazmerne posege
javnih oblasti v sfero zasebnih dejavnosti posameznika; načelo domnevne nedolžnosti;
načelo obveznosti sodne presoje; načelo učinkovitega sodnega varstva; načelo proste
presoje dokazov; načelo prepovedi retroaktivnosti pri izrekanju sankcij; načelo ne bis in
idem; itd. (2007, str. 220−221).

4. HIPOTEZA: Med Sodiščem Evropskih skupnosti in ustavnimi sodišči nekaterih
držav članic je prišlo do trenj zaradi varstva človekovih pravic.
Hipotezo lahko v celoti potrdim.
Tu naj opozorim predvsem na dva primera, ki sta podrobneje predstavljena ob koncu
četrtega poglavja tega magistrskega dela, skupaj z Weilerjevimi in mojimi
ugotovitvami:
• Iz sodbe Sodišča ES v zadevi 44/79, Liselotte Hauer v. Land Rheinland-Pfalz je
razvidno, da tu niso bile upoštevane nacionalne ustavne norme kot so varstvo
zaupanja v pravo in (ne)dopustnosti povratne veljave predpisov. Trenje je v tej
zadevi povzročilo tudi dejstvo, da Sodišče ES v svoji odločitvi ni izbralo »najvišjo
raven zaščite človekovih pravic, kar jih obstaja med državami članicami« kot
pravi Weiler (2002, str. 148).
• Zadeva C-159/90, The Society for the Protection of Unborn Children Ireland Ltd.
v. Stephen Grogan and others je sprožila tudi vprašanje, ali je nemoralna
oziroma nezakonita storitev, ki je v eni državi pravno dopustna, v drugi pa ne,
na podlagi določb temeljne pogodbe EU o svobodi opravljanja storitev, kljub
temu dopustna v državi s prepovedjo.
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5. HIPOTEZA: V Evropski uniji vlada demokratični sistem, ki nima primere v
zgodovini.
Hipotezo v celoti potrdim.
Demokratični sistem EU je zagotovo brez primere v zgodovini, saj je tudi sam obstoj in
delovanje EU brez primere v zgodovini.
Vemo, da sta si vladavina prava in demokracija v neposrednem odnosu. Prepričali smo
se tudi, da v EU »vlada« pravo, zaradi procesa globalizacije pa je njena demokracija
postala globalna. Tudi njena demokracija je povezana z vprašanjem varnosti, saj danes
grozi terorizem vsem njenim članicam. Boj proti terorizmu pa nikakor ne sme slabiti
demokracije v smislu, včasih celo namernega kršenja človekovih pravic in temeljnih
svoboščin. Tudi na medkulturni dialog ne smemo pozabiti. V šestem poglavju
magistrskega dela je bil predstavljen tudi pereč problem demokratičnega deficita v EU.
Vemo torej, da če državljani ne razumejo zakonov, ki jih morajo spoštovati, če so
človekove pravice in temeljne svoboščine včasih tudi namerno kršene, še ne moremo
govoriti o demokraciji v popolnem pomenu te besede. Demokratični sistem EU še
zdaleč ni »popoln«, tako kot verjetno ni popoln noben od obstoječih demokratičnih
sistemov, vendar je pri njem mogoče opaziti nenehne spremembe na bolje.
Demokratični sistem EU je poseben gotovo tudi po tem, da pomen suverenosti
interpretira na povsem nov način, ki ga do sedaj še nismo poznali.
Pri njem gre tudi za organizirano nadnacionalno soočanje s problemi, katerim države
članice same ne morejo biti kos.

6. HIPOTEZA: Evropska unija lahko postane nov federalni sistem.
Hipotezo lahko v celoti potrdim.
EU je po Wesselsevi tezi politično-upravni sistem, podoben državi. Cilj združevanja je
bilo pripravljanje, ustvarjanje, uveljavljanje in nadzorovanje obvezujočih odločitev za
skupne politike z uporabo analognih instrumentov, ki jih ima država na voljo (1996, str.
20).
Wessels je izpostavil tri možne ustavne modele EU: EU kot konfederacijo (glej Wessels,
1996, str. 23−24), kot federacijo (glej ibid., str. 25–26) ali pa kot nekakšno mešano
ustavno obliko (glej ibid., 2006, str. 27−28).
Accetto je v prvem delu knjige Sodni federalizem EU dokazal, da EU sodi med ureditve
federalnega kova in zanjo zato veljajo federalne zakonitosti, čeprav ni klasična
federacija. Izvedel je primerjalno analizo, v kateri je primerjal ureditev EU z dvema
različnima modeloma klasičnih federalnih ureditev – ZDA in SFRJ. Ugotovil je, da sta
obe dovolj podobni izkušnji EU in da je primerjava med njimi možna. Iz ugotovljenega
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je sklepal, da je sodstvu EU priznana pomembna, a ne samozadostna vloga varuha
federalizma. Pri tem je naštel dve omejitvi: sodstvo po eni strani ne more nadomestiti
politične volje za sam obstoj federalne skupnosti, po drugi strani pa ne more učinkovito
izvajati sodne presoje brez dobro postavljenega pravnega sistema z jasnimi pravnimi
navodili (2007, str. 245).
Kot je bilo predstavljeno v drugem poglavju tega magistrskega dela, so težnje po
federalno organizirani Evropi mnogo starejše kot je stara današnja evropska
integracija. Že EEA, Spinellijev Osnutek Pogodbe o Evropski uniji in Maastrichtska
pogodba so sprožile burne razprave o federalni ureditvi EU.
EU zagotovo predstavlja naddržavno oblast, saj kot smo videli zlasti v petem poglavju
magistrskega dela, da ta posega v avtonomijo in suverenost držav članic in da pri tem
Sodišče ES igra tudi funkcijo ustavnega sodišča.

7. HIPOTEZA: Zavrnitev Lizbonske pogodbe v ratifikacijskem procesu bi ustvarila
mnogo hujšo politično krizo od sedanje.
Hipotezo lahko v celoti potrdim.
Kot sem predstavila že v delu četrtega poglavja magistrskega dela, kjer obravnavam
temeljne pogodbe ES oziroma EU, tu predstavljam pregled kriz, ki so se pojavljala v
zgodovini obstoječe integracije:
• Danska, Francija in Velika Britanija so v postopku ratifikacije Maastrichtske
pogodbe odločno pokazale na politična razhajanja.
• Sprejem Pogodbe iz Nice je časovno zavlekla zahteva Nemčije po večji uteži pri
glasovanju v Svetu EU in oporekanje Francije temu. Slednja je zahtevala še en
kompromis glede glasovanja. Prvi referendum o ratifikaciji te pogodbe na
Irskem je predstavljal naslednjo oviro oziroma zavoro pri sprejemu te pogodbe.
Pogodba je imela tako kar nekaj nasprotnikov.
• PUE je naletela na prvo oviro v Franciji in na drugo na Nizozemskem saj so
njuni državljani zavrnili ratifikacijo te pogodbe. Brejc (2009) je opisal
prizadevanja evropskih poslancev pri nadaljnji ratifikaciji in njihova dognanja pri
tem.
• Šele nemško predsedovanje EU je vodilo v napredek pri iskanju rešitve iz te
krize. Medvladna konferenca je tako uspela pripraviti besedilo Lizbonske
pogodbe, ki je bila podpisana konec leta 2007 v Lizboni.
Priznani slovenski in tuji pravniki in strokovnjaki se strinjajo, da EU potrebuje ustavo,
ker bo brez nje zelo težko delovala oziroma ne bo mogla funkcionirati. Nekaj avtorjev
podaja tudi razloge proti Lizbonski pogodbi. Mednje pa ne spada Brejc, ki meni, da je
potrebno z ratifikacijo te pogodbe nadaljevati in Irce vprašati o morebitnem izstopu iz
EU, če v njej niso zadovoljni.
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Lizbonska pogodba naj bi EU prinesla tako sodobno institucionalno ureditev kot tudi
učinkovit in uspešen način dela pri spopadanju z izzivi današnjega časa. Reševala naj bi
vprašanja globalizacije, podnebnih in demografskih sprememb, varnosti in energije. Kot
kaže, pa se bo morala spoprijeti tudi s svetovno recesijo, ki se je že močno
»ukoreninila« tudi v državah članicah EU.
Da Lizbonska pogodba ne bi bila sprejeta, je malo verjetnosti, toda, če bi se to zgodilo,
bi bila kriza v EU še mnogo večja tudi zato, ker jo je zajela še svetovna kriza v obliki
recesije in EU ne bi bila sposobna učinkovito nastopiti proti njenim dolgoročnim
posledicam.
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8 KRITIČNA
OCENA
RAZISKAVE,
PREDLAGANE IZBOLJŠAVE

UGOTOVITVE

IN

Raziskava je kritično pokazala na problematiko novo nastalega nadnacionalnega
konstitucionalizma.
Naj tu izpostavim tudi nekatere ugotovitve, ki tekom prejšnjih poglavij tega
magistrskega dela niso bile posebej poudarjene in opozorim na pereče probleme,
katerih rešitev lahko ponudim.
Analiza ustavnih določb vseh držav članic v razmerju do EU iz poglavja 5.3.1 tega
magistrskega dela je pokazala na raznolikost v zvezi z ureditvijo položaja
mednarodnega prava oziroma razmerja teh držav do EU. Analiza kaže, da te države v
svojih ustavah bolj redko priznavajo primarnost pravu EU. Zanimivo je, da se nekatere
analizirane ustave postavljajo na višje hierarhično mesto od prava EU, ponekod tako
postavljajo na višje hierarhično mesto celo celotno nacionalno zakonodajo.
Prekrivanja in nepreglednost porazdelitve pristojnosti in odgovornosti med
posameznimi institucijami EU in nacionalnimi zakonodajami držav članic bo mogoče
odpraviti le s skrbno opredelitvijo vloge vsake posamezne veje oblasti na ravni EU.
EU bo morala bolj težiti k zagotavljanju univerzalnosti človekovih pravic in temeljnih
svoboščin.
Ker lahko posameznik sproži sodni postopek proti svoji državi zaradi kršitev prava EU,
pomeni načelo neposrednega učinka nedvomno velik prispevek k učinkovitosti
pravnega reda EU.
Razumevanje delovanja EU, njenih institucij in njihove vloge je, po raziskavah sodeč,
slabo pri precejšnjem deležu državljanov EU. Njenim državljanom se zdijo
institucionalna vprašanja abstraktna in kompleksna, zanimajo jih bolj konkretne
politike, ki vplivajo na njihovo vsakdanje življenje. To se odseva tudi v volilni udeležbi
pri volitvah v EP.
Predvsem mediji bi morali bolje obveščati javnost o vsakodnevnih dogajanjih v
institucijah EU. O EU, njenih značilnostih, o njenem delovanju ter vplivu na njene
državljane bi morali več diskutirati tudi v vseh izobraževalnih ustanovah v Sloveniji.
EU je kolektiv držav, zato predstavlja problem dejstvo, da večje države članice govorijo
zgolj zase, kar pa otežuje predstavitev EU navzven. Zato so posvetovanja med
državami članicami zelo pomembna.
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Potrebno se je zavedati političnih in strukturnih problemov pri sprejemanju odločitev,
zato je pomembno, da država članica, ki predseduje EU tesno sodeluje s svojo
predhodnico in naslednico.
EU ima težave z lastno identiteto. Izkazalo se je, da se Evropejci bojijo izgube lastne
identitete v EU z nejasnimi mejami in povečanimi kulturnimi razlikami.
Islam je v Evropi prisoten že več kot tisoč let. EU se na novo priseljevanje odziva s
strahom, namesto, da bi se na to odzvala pripravljeno z ustrezno izdelano politiko.
Evropa ima skozi svojo dolgo zgodovino mnogo izkušenj v zvezi sobivanja različnih
civilizacij, kultur, verstev in jezikov. Če pogledamo nazaj v njeno preteklost, vidimo, da
so bila obdobja, ko so različne kulture in verstva živela v sožitju, vendar pa ne najdemo
nobenega pravega modela, ki bi EU lahko služil za zgled.
Bosna in Hercegovina iz časa bivše Jugoslavije je bila gotovo primer uspešnega
sobivanja muslimanov in kristjanov, toda ob razpadu Jugoslavije se EU ni znala
pravilno odzvati pri ohranjanju tega dokaj uspešnega modela, kakršnega bi danes
sama zelo potrebovala.
EU nujno potrebuje svojo ustavno pogodbo, da bo lahko čimbolj nemoteno delovala in
reševala probleme sedanjosti in prihodnosti. Pri tem je pomembno tudi upoštevati
dejstvo, da bi nespoštovanje pravnega reda EU lahko privedlo do razvrednotenja
njenega pravnega reda.
EU je že svetovni akter na področju gospodarskega in trgovinskega sodelovanja. Vse
bolj je pomembna mednarodna vloga EU ter sklepanje partnerstev z ostalimi ključnimi
akterji na mednarodni oziroma na svetovni ravni.
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9 PRISPEVEK K STROKI IN ZNANOSTI TER UPORABNOST
REZULTATOV

Proces konstitucionalizacije EU je danes gotovo zelo aktualna pa tudi izzivalna tema, ki
buri duhove. S pričujočo raziskavo sem želela predstaviti zlasti širino in pomembnost
konstitucionalizacije EU ter opozoriti na problematiko, ki se pri tem pojavlja.
Menim, da je zato magistrsko delo vsekakor koristen strokovni prispevek, kjer je dokaj
celovito obravnavan proces konstitucionalizacije EU in novo nastajajoči nadnacionalni
konstitucionalizem.
Z magistrskim delom želim zlasti prispevati nekaj novega in svežega k stroki. Rezultati
raziskave bodo nedvomno uporabni za nadaljnja raziskovanja na tem področju.
Menim, da je besedilo magistrskega dela jasno in zato dostopno široki javnosti.
Moj prispevek je namenjen tako tistim, ki se želijo z obravnavano tematiko zgolj
seznaniti kot vsem študentom s področja pravoznanstva, ustavnega prava, prava EU
ter proučevalcem integracij in integracijskih konceptov ter ostalim.
Menim, da utegne biti drugo poglavje magistrskega dela, kjer so podani etimološki
izvori petih ključnih besed, iz katerih tudi izvira obravnavana tematika, zanimivo zlasti s
svetovnonazorskega vidika. Nadejam pa se, da bodo tudi ostala poglavja magistrskega
dela zanimiva za širšo strokovno in znanstveno javnost.
Moj prispevek omogoča tudi pregled in analizo temeljnih pravil in sodne prakse ES
oziroma EU.
Morda se bo bralcu magistrskega dela zdela katera obrazložitev manj pomembna ali bo
pogrešal še kakšno temo, ki je tu zgolj omenjena, toda menim, da je bil moj namen tu
dosežen.
Rezultati raziskave naj bodo tudi vzpodbuda za nadaljnje, zahtevnejše analize z
obravnavanega področja. Raziskovalnih vrzeli je še vedno dovolj. Magistrsko delo je
lahko po svoji vsebini sestavni del širše razprave o evropskem ustavnem pravu in
novem nadnacionalnem konstitucionalizmu.
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10 ZAKLJUČEK

Z uvodom v magistrsko delo sem skušala odgovoriti na vprašanje, zakaj smo Evropejci
organizirani v države, kako sta nastala država in narod ter kako se je razvil nacionalni
koncept ter ali bo to preprečilo načrt združitve Evrope. Kot smo videli, je potrebno
Evropo danes interpretirati kot celoto in ne kot vsoto njenih delov. Videli smo, da je
država v svoji zgodovini preizkusila različne oblike in podobe. Njena vloga se nenehno
spreminja, zlasti v današnjem času globalizacije. Kot smo videli, je nekatere
spremembe v državi moč čutiti že pred njenim vstopom v integracijo.
Odstiranje zgodovinske tančice razvoja ustavnosti in konstitucionalizma ter idejnih
konceptov vse do rojstva in razvoja današnje evropske integracije je raziskavo ne le
popestrilo, ampak tudi razjasnilo marsikatero vprašanje, ki se pri tej temi zastavlja.
Kot je razvidno iz ugotovljenega v drugem poglavju magistrskega dela, so elementi
konstitucionalizma: omejena in nearbitrarna oblast, pravno uresničljive pravice in
vladavina prava. Konstitucionalizem zajema načelo supremacije ustave in načelo, po
katerem morajo biti vsi akti usklajeni z ustavnimi določbami.
Zametke konstitucionalizma najdemo po zaslugi grških in rimskih filozofov že v Antiki.
Kot smo videli, je bilo v obdobju razsvetljenstva kar nekaj angleških in francoskih
filozofov, ki so prispevali levji delež k razvoju ustavnosti in konstitucionalizma v Evropi
in vplivali tudi na razvoj ameriškega konstitucionalizma. Tako se je angleški
konstitucionalizem rodil v 17. stoletju, v Združenih državah Amerike in v Franciji pa
koncem 18. stoletja, »na noge« pa se je začel postavljati šele v 19. stoletju.
Že več kot dvesto let so pisane ustave eden od glavnih simbolov nacionalne države.
Značilnost držav članic Evropske unije je, da so del svoje suverenosti prenesle na
nadnacionalno raven, kar se odraža tudi v njihovih ustavnih ureditvah.
Vsi predstavljeni koncepti evropskih integracij le niso bili utopija. Menim, da je bil vzrok
v tem, da se nobeden ni realiziral, predvsem v tem, da tedaj Evropejci še niso bili
pripravljeni na korenite spremembe, ki bi jih uresničitev katerega od njih prinesla.
Med največje dosežke obstoječe evropske integracije se štejeta zlasti mir med
državami članicami in enotni trg.
Zveste sopotnice razvoja današnje Evropske unije so predvsem institucionalne
spremembe, rast oziroma širitev članstva ter poglobljeno sodelovanje med njenimi
članicami. Čeprav Evropska unija še ni država, že vsebuje njene značilnosti.
Pravo Evropske unije sestavljajo temeljne pogodbe, pravni viri, ki so jih ustvarile njene
institucije, in viri, ki so jih zaradi izpolnjevanja obveznosti tega prava oblikovale države
članice. Kot smo videli, konstitucionalizem Evropske unije kljub svojemu več kot pol
stoletnemu obstoju še vedno ni dokončno izoblikovan.
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Z vsako novo temeljno pogodbo postane razveljavljen, delno spremenjen in dopolnjen
z novim kakšen del prejšnjih pogodb, uvedeni so novi postopki, ki so spremenili
sestavo institucij, določili nova razmerja glasovalne moči članic itd.
Evropska unija je v Evropi osrednjega pomena. Predstavlja trgovsko in gospodarsko
velesilo. Za svoje preživetje bo potrebovala stalen napredek in se bo morala še bolj
približati svojim državljanom. Izumila je nov model demokratične vladavine in
gospodarskega ter političnega združevanja, ki mora ohranjati svojo kulturno
raznolikost.
Vloga Evropskega parlamenta se že od njegovega nastanka naprej vztrajno povečuje.
Po teži je pri odločanju o zadevah Evropske unije že skoraj enakovreden Svetu
Evropske unije. Njegova rastoča vloga je ne le zaželena, ampak tudi nujna pri
zagotavljanju večje demokratičnosti v Evropski uniji. Ker evropska zakonodaja že v
okoli 80 % vpliva na nacionalne zakonodaje držav članic, je za javnost izjemnega
pomena tako državljanska osveščenost kot tudi obveščenost o konkretnih zadevah, ki
jih institucije Evropske unije obravnavajo in sprejemajo.
Evropska unija je skupnost, temelječa na pravu. Njen pravni red sui generis ima
neposreden vpliv na dnevno življenje vsakega njenega državljana, s tem, ko mu
podeljuje pravice in nalaga obveznosti ter zagotavlja učinkovito pravno zaščito.
Kot smo videli, je Sodišče Evropskih skupnosti vsekakor institucija, ki zadeva vsakega
državljana te unije. Konkretni primer je pokazal, kako to sodišče včasih ni bilo povsem
naklonjeno posameznikovim pravicam, kar se je kmalu spremenilo. Problem predstavlja
tudi dejstvo, da je Sodišče Evropskih skupnosti dolgo obravnavalo človekove pravice
zgolj kot gospodarske pravice. Da je kršitev prava Evropske unije veliko, smo videli tudi
na konkretnih primerih.
V Evropski uniji vsekakor veljajo zakonitosti federalizma, čeprav tu ne gre za federalno
državo. Evropska unija ni ne federacija ne konfederacija, a vsebuje elemente obeh. V
svoji raznolikosti želi uresničevati skupne interese, zato je prisotnost elementov
federalizma v njej ne le zelo pomembna, ampak nujna, saj omogoča stabilnejše
gospodarstvo, varnost in obrambo ter kulturno raznolikost v tej skupnosti.
O prisotnosti konstitucionalizma v Evropski uniji lahko govorimo iz upravičenih
razlogov. Njena »ustava« je razpršena in neenotna v njenih primarnih pravnih virih.
Čas je, da tudi ona dobi svojo ustavo, ki bo izražala skupne vrednote evropskih
narodov, ki so združeni pod njenim okriljem.
Njeno delovanje je podobno državi in njeni organi imajo pooblastila, ki so primerljiva s
pooblastili zveznih organov v federacijah, njeno pravo pa je nad pravnimi redi držav
članic. Tako kot v nacionalni državi mora tudi v Evropski uniji biti oblast omejena z
ustavo, saj bo s tem urejen tudi položaj držav članic in zagotovljena njihova pravna
varnost.
»Ustavo« Evropske unije lažje primerjamo s federalno ali zvezno ustavo kot pa z
ustavo unitarne države. Ustavna pogodba Evropske unije mora (podobno kot ustava
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zveze držav ureja odnos in razmerja med zveznimi državami) urejati odnos in razmerja
med svojimi članicami. Lahko je sprejeta in spremenjena le na tak način kot se sprejme
ali spremeni mednarodna pogodba. Njena ustavna pogodba bo vsekakor prva
zgodovinska ustava, ki ureja odnose in določa pravila tako raznoliki skupnosti.
Novi evropski nadnacionalni konstitucionalizem predstavlja izziv pri iskanju ustreznih
novih oblik delitve oblasti. Proces konstitucionalizacije Evropske unije je dolgotrajen in
zahteven in se gotovo še ne bo tako kmalu zaključil, vendar moramo vedeti, da dokler
bo trajal, bo pretila nevarnost za krizo, kakršni smo bili priča pred nekaj leti in še do
danes ni čisto pojenjala.
Če se bo Lizbonska pogodba uveljavila, bodo vse državljanske, politične, ekonomske in
socialne pravice državljanov Evropske unije in ostalih njenih prebivalcev tudi uradno
zavezujoče. Lizbonska pogodba naj bi odpravila tudi nekatere težave v postopku
sprejemanja odločitev.
Da Lizbonska pogodba ne bi bila sprejeta, je malo verjetnosti, toda, če bi se to zgodilo,
bi bila kriza v Evropski uniji še mnogo večja tudi zato, ker jo je zajela še svetovna kriza
v obliki recesije. Evropska unija brez ustavne pogodbe ne bi bila sposobna učinkovito
nastopiti proti njenim dolgoročnim posledicam.
Evropska unija bo uspešna le, če bo obdržala svojo dinamičnost. Potrebno se bo
pragmatično prilagajati novim izzivom. Lotiti se bo morala različnih socialnih in
političnih izzivov, uresničevati solidarnost, ustvarjati blaginjo. Nameniti bo morala
pozornost politikam priseljevanja, globalnega segrevanja, človekovih pravic in temeljnih
svoboščin itd. Človekove pravice in temeljne svoboščine se še vedno kršijo
sistematično, boj proti terorizmu včasih sproža napačne odzive, ki negativno vplivajo
na te pravice in svoboščine.
Evropska unija potrebuje vizijo in ustvarjalnost. Dokazati mora svojo sposobnost
reševanja problemov. S svojo politiko se bo morala približati tudi ostalim balkanskim
državam, Turčiji, Ukrajini in Moldaviji, ko bodo te izpolnjevale njene pogoje, saj jih bo
potrebovala.
Vladavina prava je v Evropski uniji nujna, zavzemati pa se bo morala tudi za razvoj
demokracij drugod po svetu in pri tem biti seveda za zgled ostalim. Pomembno je tudi,
da se Evropska unija seznani, s kakšnim političnim okoljem je obkrožena.
Manj razviti del sveta se še vedno spopada z revščino, vse bolj je pomemben boj proti
terorizmu, proti nadnacionalnim organiziranim kriminalom, proti jedrskim, biološkim in
kemičnim orožjem, poti recesiji in podnebnim spremembam. Tudi proti temu bo morala
Evropska unija odločno nastopiti. Tudi njeno sodelovanje v mirovnih procesih na
Bližnjem vzhodu je obvezno. Evropska unija in Združene države Amerike uspešno
razvijata partnerstvo v zvezi globalnega segrevanja ter pri uresničevanju človekovih
pravic in temeljnih svoboščin, na enak način bo morala Evropska unija razvijati tudi
partnerstvo z Rusijo, da bi odpravila zlasti energetske težave.
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