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Uvod – Standard Evropske unije o sodniški neodvisnosti kot pripomoček za prakso  

 

Pričujoč priročnik je eden izmed sadov s strani Evropske komisije financiranega projekta 

TRIIAL – (ang.) TRust, Independence, Impartiality and Accountability of judges and 

arbitrators safeguarding the rule of Law under the EU Charter. Nastal je kot rezultat zbiranja 

sodne prakse s strani sodelujočih institucij, razprav sodnikov in pravnih strokovnjakov, ki so 

se udeleževali TRIIAL dogodkov, ter raziskav o razvoju standardov sodniške neodvisnosti, 

nepristranskosti in odgovornosti na evropski celini, zlasti v okviru Evropske unije.   

 

Ravno v pravnem sistemu Evropske unije je prišlo ne le do evolucije, temveč celo do 

revolucionarnega razvoja, ki je omogočil državam čanicam (in ostalim pogodbenicam EKČP), 

da so ponovno preizprašale pravila za izvajanje nalog sodnikov, predstavnikov sodne veje 

oblasti v zahodnih demokracijah. Prav ta razvoj je ponudil nov pogled glede uporabe tehnik 

sodniške interakcije1 v okviru Evropske unije kot orodja za oceno in izboljšanje sistemskih 

ureditev položaja sodnika ter možnost opravljanja njene funkcije tako v določenem pravnem 

sistemu kot v čezmejnih zadevah.  

 

Za razliko od številnih publikacij na tem področju, 2  ki se osredotočajo na funkcije in možnosti 

EU za vzpostavljanje standardov “od zgoraj navzdol”, je cilj pričujočega TRIIAL priročnika 

predstaviti novonastajajoče scenarije, s katerimi se srečujejo nacionalni sodniki. Na podlagi 

analize sodne prakse so bili identificirani sledeči:  

 

Študiji primera št. 1 in 2 predstavljata dva abstraktna primera, pri čemer so sodniki, pripravljeni 

spoštovati mednarodne obveznosti, ki so zavezujoče za njihove pravne rede, pozvani k oceni 

stališča njihove ali druge države članice.  

 

V prvi študiji primera je poudarek na primerih in orodjih, ki omogočajo primerjavo pravnega 

reda določene države s standardom sodniške neodvisnosti, nepristranskosti in odgovornosti, ki 

izhaja tako širših evropskih virov kot tudi iz virov Evropske unije. 

                                                 
1 Kot je bilo raziskano v prejšnjih projektih Centra za sodniško sodelovanje Judcop & Actiones.I 
2 Glej npr., med drugimi publikacijami istih avtorjev, priročnik, ki se osredotoča na sodno prakso Sodišča 

Evropske unije: Laurent Pech & Dimitry Kochenov, Dimitry in Kochenov, Dimitry, Respect for the Rule of Law 

in the Case Law of the European Court of Justice: A Casebook Overview of Key Judgments since the Portuguese 

Judges Case (20. maj 2021) SIEPS, Stockholm, 2021-3, <https://ssrn.com/abstract=3850308>, dostopano dne 21 

julij 2021. 

https://ssrn.com/abstract=3850308


 2 

 

V drugi študiji primera se analiza osredotoči na možnost vrednotenja pravnega reda druge 

države članice EU v primerih, ko vzajemno zaupanje zahteva spoštovanje posameznikovih 

pravic, zlasti v kazenskih in azilnih postopkih.  

 

Študija primera št. 3 naredi korak nazaj in opozori na ureditev, ki je značilna za pravo Evropske 

unije, pri kateri je vrednotenje osredotočeno na identifikacijo sogovornikov v sistemu 

učinkovitega sodnega varstva v okviru Evropske unije. Poudarek je torej izključno na položaju 

organa kot sodišča oziroma tribunala v kontekstu 267. člena PDEU in možnostjo povezovanja 

takšnega organa z idejo “z zakonom ustanovljenega sodišča oz. tribunala” v luči prvega 

odstavka 6. člena EKČP. Klasifikacija ima lahko potencialni učinek na položaj posameznikov, 

ki razsojajo znotraj takšnega sodnega organa, obenem pa tudi na oblikovanje njihovega 

položaja z vidika neodvisnosti, nepristranskosti in odgovornosti. Navedeno ne pomeni jasne 

ločnice za obravnavo sistemskih zahtev, ki so povezane s tremi jamstvi, marveč le s tisto 

zahtevo, ki zavezuje k uporabi jamstev po analogiji.  

 

Študija primera št. 4 predstavlja procesne pristope, ki se osredotočajo na obrambo sodnika 

posameznika predvsem v primeru zaščite imenovanja na funkcijo in v kontekstu sodnikove 

svobode izražanja. V tem scenariju tudi orišemo pomanjkljivosti postopka predhodnega 

vprašanja v Evropski uniji, kjer so sodniki in prizadeti posamezniki prisiljeni k čakanju na 

dejanski nastanek škode, preden sploh lahko pred SEU postavijo vprašanje o skladnosti 

sistemske ureditve, ki jih zadeva.3  

 

V zadnji, Študiji primera št. 5 bomo pogledali onkraj pravosodnega sistema in preučili sisteme 

alternativnega reševanja sporov in neodvisnost arbitrov v raznovrstnih kontekstih. Tudi tam 

veljajo standardi za sodnike po analogiji, vendar pa domet analogije ni jasen v luči dosedanje 

sodne prakse.  

 

Za vsako študijo primera ponujamo analizo odsevov primerov v razvoju sodne prakse, 

komentiramo osnove tehnik sodniških interakcij in ilustriramo scenarije z vrsto praks – 

nekatere od njih so dobre, na trenutke tudi ne tako dobre, niti uspešne.  

                                                 
3 Glej npr., kako je potencialna škoda vplivala na sklep o nedopustnosti v zadevi Miasto Łowicz.  
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Pred začetkom obravnave posamezne študije primera predstavlja ta priročnik predvsem 

panevropski standard v luči najnovejše sodne prakse, ki včasih napotuje na poglobljeno 

razpravo, ki sledi v naslednjih delih priročnika. 
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Obrazložitev nastanka priročnika: onkraj krize vladavine prava v preteklem in 

trenutnem desetletju 

 

Razprava o položaju sodnikov in pravnega sistema v Evropski uniji je prišla na plano zaradi 

krize vladavine prava, ki je zaznamovala Evropsko unijo v preteklem desetletju.4 Kmalu je 

postalo očitno, da je s tem v zvezi nujno potrebno uporabiti vse pravne in politične vzvode, da 

bi zagotovili učinkovito sodno varstva v vseh državah članicah EU. Tako imenovane 

“reforme”, ki so bile izvedene v nekaterih državah članicah (izvorno na Madžarskem in 

Poljskem, sčasoma pa tudi v Malti, Romuniji, Španiji in drugod) pa so v središče pozornosti 

postavile zasnovo “učinkovitega” sodnega varstva oz. “poštenega postopka”, za katero jamči 

neodvisen, nepristranski in odgovoren sodnik. Posledično smo lahko v panevropskem pravnem 

sistemu opazili dve paraleli razvoja na tem področju.  

Na eni strani smo lahko opazovali reakcionarno mobilizacijo pravne in politične fronte, 

vključno s sodstvom in odvetništvom, tako na nacionalnem nivoju kot na nivoju EU, pri čemer 

so uporabili vse instrumente, ki so v pristojnosti EU. 

Evropske institucije so začele dialog z državami, katerih standardi so se oddaljili od jamstev, 

ki so bila dogovorjena v pristopnem postopku. Po vsej verjetnosti so se končno odločili 

premostiti razkorak med pozornostjo, ki so jo namenjali vrednotam EU5 v notranjih in zunanjih 

zadevah. Pri tem pa so uporabili obstoječa orodja, katerih uporaba se je zdela pred letom 2015 

preveč tvegana. In vendar se je zdelo, da bi 7. člen PEU lahko služil kot pravna podlaga za 

začasni odvzem glasovalne pravice v Svetu EU, postopki za ugotavljanje kršitev bi se lahko 

začeli zaradi krištev vrednot EU, prav tako pa bi se lahko razdeljevanje finančnih sredstev EU 

pogojevalo s spoštovanjem standarda EU za zaščito vladavine prava.6 Na nivoju Sveta Evrope 

nismo videli zgolj neprecedenčno visoke aktivnosti posvetovalnih teles, ampak tudi pogumno 

odločitev Predsednika Evropskega sodišča za človekove pravice, ki se je odločil za prednostno 

obravnavo najpomembnejših primerov v povezavi s pravico do poštenega postopka pred 

kronološko starejšimi zadevami.7   

                                                 
4 Glej npr. L. Pech in K.L. Scheppele, “Illiberalism Within: Rule of Law Backsliding in the EU” (2017) 19 

Cambridge Yearbook of European Legal Studies 3. 
5 Glej postopke ugotavljanja kršitve proti Poljski glede krize vladavine prava in sprememb pravosodnega sistema. 
6 Uredba (EU, Euratom) 2020/2092 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2020 o splošnem režimu  

pogojenosti za zaščito proračuna Unije, UL L 433/2020, str. 1-10. 
7 Robert Spano, “The rule of law as the lodestar of the European Convention on Human Rights: The Strasbourg 

Court and the independence of the judiciary”, <https://www.journals.vu.lt/teise/article/view/24277/23553>, 

dostopano dne 20. julij 2021. 

https://www.journals.vu.lt/teise/article/view/24277/23553
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Na nacionalnem nivoju se je razprava o položaju sodstva in pravosodnega sistema začela 

odvijati v širši javnosti, kar smo lahko opazili na primeru polemik o ustavnem sodišču na 

Nizozemskem8  oziroma v kontekstu možnih sprememb delovanja španskega Sodnega sveta.9  

Dasiravno za tovrstne spremembe ne moremo reči, da so povsem uspešne pa so ne glede na 

vse vendar dokaz, da je Evropska unija sposobna delovati notranje skladno, občasnem manku 

politične volje navkljub.  

Na drugi strani se je ob povečanih interakcijah med sodniki in izboljšanim medsodniškim 

dialogom znotraj evropskega pravnega prostora povečala prepoznavnost in konceptualna 

zrelost pojma vladavine prava,10 obenem pa je bolj konkretne obrise začel pridobivati tudi 

standard sodniške neodvisnosti, ki je zapustil zgolj okvirne usmeritve Sveta Evrope, OVSE11  

in ostalih dokumentov12. Zahvala za to gre predvsem povečani aktivnosti sodišč in sodnikov, 

kar je omogočilo panevropskim sodiščem, da so razjasnila vsebino pogojev, ki se navezujejo 

na organizacijo dela in položaj sodnika. Še posebej je v kontekstu SEU prišla do izraza 

priložnost interpretacije 19. člena PEU, kar je omogočilo Sodišču, da je natančneje opredelilo 

razmerje med EU in državami članicami, tako glede možnosti normativnega urejanja standarda 

sodniške neodvisnosti, kot tudi glede vsebine obveznosti, ki pritičejo državam članicam v luči 

načela lojalnega sodelovanja.   

Z drugimi besedami – rezultat krize vladavine prava je priložnost okrepiti materialne in 

procesne temelje za zaščito vrednot in ostalih sorodnih pravnih mehanizmov v evropskem 

pravnem prostoru. V tem duhu nudi pričujoči priročnik daljnosežno perspektivo, saj v 

sodniških interakcijah vidi ključni element procesa postopnega nadgrajevanja pravosodnih 

sistemov in ne zgolj neposreden odziv na krizo vladavine prava, ki se bo neizbežno (upamo, 

da čimprej) tudi končala.   

                                                 
8 Library of Congress, “Netherlands: Judicial Reforms Proposed to Improve Access to Legal System” 

<https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2009-08-05/netherlands-judicial-reforms-proposed-to-improve-

access-to-legal-system/>, dostopano dne 21. julij 2021. 
9 Glej Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en 

el ámbito de la Administración de Justicia, <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-10923>, 

dostopano dne 21. julij 2021. 
10 Svet Evrope “Recommendation CM/Rec(2010)12 of the Committee of Ministers to member states on judges: 

independence, efficiency and responsibilities sprejet s strani Odbora ministrov dne 17. novembra 2010 na 1098. 

srečanju ministrskih namestnikov. 
11 OVSE, “Legal Digest of International Fair Trial Rights” (26. september 2012) 

<https://www.osce.org/odihr/94214>, dostopano dne 29. junij 2022. 
12 Bangalorski principi, URL: https://www.icj.org/wp-content/uploads/2015/08/JIG-Measures-effective-

implementation-Bangalore-Principles-2010.pdf. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-10923
https://www.osce.org/odihr/94214
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2015/08/JIG-Measures-effective-implementation-Bangalore-Principles-2010.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2015/08/JIG-Measures-effective-implementation-Bangalore-Principles-2010.pdf
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Preden se lotimo raziskovanja identificiranih scenarijev pa nas čaka še celovita ocena 

trenutnega standarda, ki se nanaša na organizacijo dela in sodniško neodvisnost v evropskem 

pravnem prostoru. Sledeči poglavji sta posvečeni sodni praksi Evropskega sodišča za 

človekove pravice (Poglavje 2) in Sodišča Evropske unije (Poglavje 3).   

 

I. del. Sodniška neodvisnost v Evropi: zaupanje, neodvisnost, nepristranskost in 

odgovornost 

 

1) Standardi sodniške neodvisnosti in nepristranskosti po Evropski konvenciji za 

varstvo človekovih pravic  

 

1. Splošna opažanja 

 

Na splošno je standard sodniške neodvisnosti, nepristranskosti in odgovornosti, ki izvira iz 6. 

člena EKČP, v doktrini pogosto predmet kritike zaradi svoje razdrobljenosti. Beneška komisija 

je že utemeljeno opozorila, da “sodna praksa sodišča obravnava številne pomembne vidike 

sodniške neodvisnosti, vendar pa po naravi stvari ne nudi sistematičnega pristopa k 

problemu”.13  Navedeno po vsej verjetnosti izhaja iz modusa operandi ESČP, saj je poklicano, 

da odloča in concreto o zelo specifičnih primerih, ki izvirajo iz posameznih pritožb. Nekateri 

menijo, da se za takšnim načinom dela skriva spoštljivo povabilo nacionalnim sodiščem, naj 

se ne obnašajo kot marionete, temveč naj prevzamejo vlogo aktivnega sogovornika v postopku 

oblikovanja standardov.14  

                                                 
* Ustvarila Dr. Karolina Podstawa. Avtorica se zahvaljuje vsem, ki so prispevali k številnim usposabljanjem, 

organiziranim v okviru projekta TRIIAL, kot tudi kolegicam Rebecci Aspetti in Kamili Kaczmarek, ki sta 

sodelovali pri projektu, za njuno neprecenljivo raziskovalno podporo pri odkrivanju viharnih poti sodniške 

neodvisnosti in nepristranskosti v sodni praksi obeh evropskih sodišč.  
13 Beneška komisija, Report on the Independence of the Judicial System. Part I: The Independence of Judges 

(sprejeto na 82. plenarnem zasedanju, Benetke, 12. in 13. marca 2020), dostopno na 

<https://rm.coe.int/1680700a63>, dostopano dne 20. november 2021, odst. 13. 
14 Implementation of the European Convention on Human Rights and of the Judgements of the ECtHR in National 

Case Law. A comparative analysis Janneke Gerards & Joseph Fleuren, vir: 

<https://www.corteidh.or.cr/tablas/29815-1.pdf> (dostopan dne 12. december 2021). Kot primer tovrstnega 

pristopa vzemimo Urban in Urban proti Poljski (ESČP, 30. november 2010, opr. št. 23614/08), kjer ESČP preuči 

položaj sodniških pripravnikov (posebnega tipa sodniških vajencev, ki izvajajo določene neodvisne naloge pri 

razsojanju, skladno s poljsko zakonodajo), ki je bila predmet presoje poljskega Ustavnega sodišča, ki je odločilo, 

da pripisovanje nalog razsojanja krši načelo sodniške neodvisnosti. ESČP je ugotovilo, da Ustavno sodišče nima 

pristojnosti presojati skladnosti zakonodaje z mednarodnimi pogodbami, med drugim tudi Konvencijo. Za sodišče 

pomemben sklep je presoja Ustavnega sodišča, ki je presodilo, da je položaj sodniških pripravnikov neustrezen, 

saj ni zagotavljal jamestev neodvisnosti, ki jih zahteva prvi odstavek 45. člena ustave, ki pa so vsebinsko identični 

jamstvom iz prvega odstavka 6. člena EKČP. Sodišče bi lahko upravičeno prišlo do drugačnega zaključka le, če 

https://rm.coe.int/1680700a63
https://www.corteidh.or.cr/tablas/29815-1.pdf
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Z druge strani lahko ta pristop ESČP pripišemo tudi določeni meri previdnosti in vrednotenju 

sodnega sistema določene države. Omenejno smo lahko opazili npr. v primerih, ki izvirajo iz 

Turčije. V zadevi Baş proti Turčiji je sodišče odločalo v primeru pritožnika Hakana Başa, ki 

je bil obtožen članstva v Fetullahistični teroristični organizaciji in mu je magistratno sodišče 

na podlagi omenjenega suma odredilo pripor. ESČP je odločilo, da je magistratna sodišča, 

pristojna za razsojanje v primerih, ki zadevajo domnevne člane Fetullahistične teroristične 

organizacije/Paralelnih državnih struktur (FETÖ/PDY), možno subsumirati pod pojem 

“neodvisnega, z zakonom ustavnovljenega tribunala”.15 Pri tem velja dodati, da so prav ta 

magistratna sodišča bila ustanovljena z namenom zatiranja političnih nasprotnikov režima, 

česar pa pritožnikov zagovornik ni zadostno utemeljil.   

 

Vprašanje, ki se postavlja, je torej: v kakšnem obsegu je Strasbourško sodišče zavezano 

preiskovati strukturne napake danega sistema. Leta 2019 je v zadevi Alparslan Altan proti 

Turčiji16 ESČP zamudilo priložnost, da bi ovrednotilo položaj turškega Ustavnega sodišča, 

natančneje njegovo nepristranskost.  

 

Kljub temu, da nekateri zagovarjajo pristop ESČP, ki prepušča uporabo svojega standarda 

nacionalnim sodiščem, pa to Strasbourškega sodišča ne opravičuje pomanjkanja konceptualne 

koherentnosti in discipline. Slednje lahko (med drugim) razberemo iz približevanja pojmov 

nepristranskosti in neodvisnosti, ali nedavne uvedbe pojma “notranje sodniške neodvisnosti” 

17,  ki vnaša še dodatno zmedo glede razumevanja številnih elementov, ki opredeljujejo 

sodniško neodvisnost.18 Spodnje poglavje skuša zarisati temeljne opredelilne elemente 

standarda, ki ga je vzpostavilo ESČP, pr item pa upošteva dejstvo, da bo Strasbourško sodišče 

standard vedno bolj napolnjevalo in izčiščevalo, delno tudi zaradi spremembe strategije 

prioritizacije obravnavanih primerov.19  

                                                 
bi bilo jasno izkazano, da je nacionalno sodišče zmotno interpretiralo oziroma uporabilo določilo Konvencije ali 

sodno prakso Sodišča, na podlagi česar bi prišlo do očitno neutemeljenega zaključka. 
15 Baş proti Turčiji, opr. št. 66448/17, 3. marec 2020, odst. 271-281.  
16 Alparslan Altan proti Turčiji, opr. št. 12778/17, 16. april 2019. 
17 T. Barkhuysen et al., “Right to a fair trial”, v: P. van Dijk et al. (ur.), Theory and Practice of the European Court 

of Human Rights (Intersentia 2018), str. 599. 
18 Joost Sillen, “The concept of “internal judicial independence” in the case law of the European Court of Human 

Rights” European Constitutional Law Review https://www.cambridge.org/core/journals/european-constitutional-

law-review/article/concept-of-internal-judicial-independence-in-the-case-law-of-the-european-court-of-human-

rights/384E519248A7571C6126628A345C324D, dostopano dne 15. julij 2021.  
19 Skladno s povzetkom, ki ga je objavil Register 17. marca 2021, bo Sodišče prioritiziralo t. i. “udarne zadeve”, 

ki sodijo v kategorijo IV-Visoko, pri čemer v to kategorijo sodijo zadeve v zvezi s položajem sodnikov iz držav, 
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V splošnem se neodvisnost in nepristranskost (ang. independence and impartiality) sodnikov 

v okviru Konvencije smatra za funkcijo neodvisnosti in nepristranskosti sodstva, skladno s 6. 

členom EKČP, medtem ko pojem poštenega sojenja (ang. fair trial) obsega obravnavo pred 

“neodvisnim in nepristranskim z zakonom ustanovljenim sodiščem”.20   

 

Deluje, kot da Sodišče na svojo sodno prakso gleda kot na ločevanje med omenjenima 

konceptoma, pri čemer pa se v svojih ugotovitvah izogiba vmešavanju v organizacijo 

notranjega pravosodnega sistema. V spodnjih poglavjih bo prikazano ogrodje standarda 

sodniške neodvisnosti, kot ga je vzpostavilo Evropsko sodišče za človekove pravice. Struktura 

predstavitve bo sledila Tematskemu pregledu neodvisnosti in nepristranskosti sodstva.21  

 

Pri tem velja poudariti, da se ESČP pri presoji, ali je konkretni sodni organ “neodvisen”, v 

sodni praksi osredotoča predvsem na štiri formalne pogoje neodvisnosti, ki vplivajo na 

abstraktna pojma neodvisnosti in nepristranskosti. To so: 

- način imenovanja sodnikov na funkcijo; 

- trajanje mandata sodniške funkcije; 

- obstoj določenih jamstev proti zunanjim pritiskom na sodnika; 

- ali sodni organ daje videz neodvisnosti.22  

 

2. Neodvisnost sodstva 

 

Neodvisno sodišče se kot tako smatra, če ni podvrženo pritiskom in volji drugih vej oblasti 

(izvršni in zakonodajni) ter strank v postopku. Poleg tega ne sme biti podvrženo tudi pritiskom, 

                                                 
prizadetih s krizo vladavine prava. Glej: Svet Evrope, “A Court that matters/Une Cour qui compte - A strategy 

for more targeted and effective case-processing” 

<https://echr.coe.int/Documents/Court_that_matters_ENG.PDF>, dostopano dne 15. november 2021. 
20 Uporabljivo v okviru 6. člena za kazenske in civilne zadeve, vendar holistični pristop, kot ga zagovarja Teleki 

v kontekstu primera Savino in drugi proti italiji, kaže na to, da upravnosodni sistem sodi v domet uporabe 

standarda sodniške neodvisnosti. Glej: Teleki, C. (2021). “Chapter 8 The Case-law of the ECtHR on the Right to 

an Independent and Impartial Tribunal”. V: Due Process and Fair Trial in EU Competition Law. Leiden, The 

Netherlands: Brill | Nijhoff. doi: https://doi.org/10.1163/9789004447493_012. 
21Odbor za izvrševanje sodb Evropskega sodišča za človekove pravice, <https://rm.coe.int/thematic-factsheet-

independence-impartiality-eng/1680a09c19>, dostopano dne 20. januar 2022.  
22 Parlov-Tkalčić proti Hrvaški, opr. št. 24810/06, 22. december 2009. 

 

https://echr.coe.int/Documents/Court_that_matters_ENG.PDF
https://doi.org/10.1163/9789004447493_012
https://rm.coe.int/thematic-factsheet-independence-impartiality-eng/1680a09c19
https://rm.coe.int/thematic-factsheet-independence-impartiality-eng/1680a09c19
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ki bi lahko nastali zaradi hierarhične organizacije pravosodnega sistema. Končni element 

standarda je znan tudi kot notranja sodniška neodvisnost.  

 

V spodnjem poglavju ponujamo povzeto sodno prakso, ki se ukvarja z omenjenimi vidiki 

neodvisnosti, tako v smislu konceptualne razmejitve kot tudi z njenimi posledicami za prakso. 

 

Neodvisnost od izvršilne in zakonodajne veje oblasti  

 

Prvi sklop sodne prakse, ki se vztrajno veča, govori o razmerju med sodstvom in ostalimi 

vejami oblasti, saj imata na koncu koncev tako izvršna kot sodna oblast lahko neposreden 

učinek na organizacijo in delovanje sodstva.  

S tem v zvezi so se pojavila številna vprašanja.  

 

Obstoječa sodna praksa se je obširno ukvarjala s posebnimi oblikami sodišč, ki so bila 

ustanovljena v različnih kontekstih. V Franciji je ESČP preverjalo prakso francoskega Conseil 

d”Etata (Državnega sveta), po kateri se je Državni svet za razlago nejasnih določil 

mednarodnih pogodb zatekel k razlagi ministra za zunanje zadeve. Opravilo po sodbi v primeru 

Beaumartin proti Franciji pritiče Državnemu svetu samemu.23  

Na ESČP so bile naslovljene pritožbe, v katerih je bilo Sodišče naprošeno, naj odloči o položaju 

vojaških sodišč in sodišč za državno varnost. Odločitve Strasbourškega sodišča so za 

evolucijsko posledico imele postopno odpravo tovrstnih sodišč24 ali bliskovito spremembo 

postopka, kar je omenjenim sodiščem vrnilo lastnost nepristranskosti.25   

Drugi sklop sodne prakse se ukvarja z različnimi vrstami sodišč oz. “tribunalov”. V zadevi 

Stafford proti Združenemu kraljestvu26 je Sodišče presojalo položaj Odbora za pogojni izpust 

(ang. Parole Board), ki je od leta 2003 izdajal končne odločitve glede možnosti predčasnega 

                                                 
23 Beaumartin proti Franciji, opr. št. 15287/89. 
24 Posebej za turški kontekst glej zadeve: Bayrak proti Turčiji, opr. št. 39429/98, Ibrahim Gurkan proti Turčiji, 

opr. št. 10987/10 in Tanisma proti Turčiji, opr. št. 32219/05; glede ukinitve t. i. Sodišč državne varnosti glej 

Ciraklar proti Turčiji, opr. št. 19601/92.  
25 Za položaj civilnega sodnika-pravobranilca na vojaških sodiščih glej Findlay proti Združenemu kraljestvu, opr. 

št. 22107/93, ki ji je sledila predstavitev obveznosti preveritve odločitve, pri sprejemu katere je sodeloval sodnik-

pravobranilec, v pritožbenem postopku pred vojaškim pritožbenim sodiščem, ki je v celoti sestavljeno iz sodnikov. 

Vzporedni razvoj je v treh vejah vojske sprožil primer Grieves proti Združenemu kraljestvu, opr. št. 57067/00.  
26 Glej zadevo Stafford proti Združenemu kraljestvu, opr. št. 46295/99, 28. maj 2002. 
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izpusta na smrt obsojenih zapornikov. Pred letom 2003 je tovrstne odločitve lahko spremenil 

pristojni minister (ang. Secretary of State). V zadevi Brudnicka in drugi proti Poljski27 je ESČP 

obravnavalo položaj Zbornice za pomorske spore (ang. Maritime Dispute Chambers). Nadalje 

se je v zadevi Maktouf in Damjanović proti Bosni in Hercegovini28 ESČP izreklo o statusu 

mednarodnih (tj. tujih) sodnikov na Sodišču Bosne in Hercegovine (Sud BiH, ang. State Court). 

Sodišče je ugotovilo, da je bilo imenovanje mednarodnih sodnikov motivirano z željo po 

učvrstitvi neodvisnosti Sodišča Bosne in Hercegovine, natančneje senatov, pristojnih za vojne 

zločine, hkrati pa tudi okrepiti zaupanje javnosti v sodstvo. Poleg tega je dodalo, da so bili 

omenjeni sodniki izbrani iz vrst profesionalnih sodnikov v njihovih državah, kar predstavlja 

dodatno jamstvo pred zunanjimi pritiski.  

V zelo sveži zadevi XeroFlor Sp. Z o. o. proti Poljski29 je ESČP presojalo položaj poljskega 

Ustavnega sodišča v luči nedavnih reform, ki vplivajo tako na dolžino mandata ustavnih 

sodnikov, način imenovanja ustavnih sodnikov ter način, na katerega poljsko Ustavno sodišče 

trenutno deluje.  

Prav tako je ESČP v zadevi Luka proti Romuniji30 razvilo doktrino, po kateri dovoljuje 

udeležbo pravosodnih svetovalcev (ang. judicial assistaints) pri določenih sodniških opravilih 

pod pogojem, da analogno izpolnjujejo jamstva sodniške neodvisnosti.  

Sodišče je nadalje pomembno poudarilo tudi dejstvo, da obveznost zagotavljanja neodvisnosti 

sodišč zavezuje tudi preostali veji oblasti, tako v smislu njihove vloge pri domišljanju 

organizacije sodstva, kot tudi njihovega (ne)vmešavanja na različnih stopnjah sodnega 

postopka.31 Na drugi strani ESČP nalaga nacionalnim sodiščem obveznost, naj skrbijo za svojo 

pristojnost nasproti izvršni veji oblasti, zlasti upravnim organom.32  

 

Na drugi strani je ESČP naslovilo tudi možnost vplivov na sodnike s strani zakonodajalca v 

zadevi Zielinski, Pradal, Gonzales in drugi proti Franciji.33 V danem primeru je ESČP 

razsodilo, da je Francija kršila Konvencijo s tem, ko je retroaktivno spremenila zakon, kar je 

                                                 
27 Brudnicka in drugi proti Poljski, opr. št. 54723/00, 3. marec 2005. 
28 Glej Maktouf in Damjanović proti Bosni in Hercegovini, opr. št. 2312/08 in 34179/08, 18. julij 2013.  
29 XeroFlor w Polsce Sp. z o. o. proti Poljski, opr. št. 4907/18, 7. maj 2021. 
30 Luka proti Romuniji, opr. št. 34197/02, 21. julij 2009.  
31 S tem v zvezi glej zadevo Agrokompleks proti Ukrajini, opr. št. 23465/03, 25. julij 2013. 
32 Terra Woningen B.V. proti Nizozemski, 17. december 1996. 
33 Zielinski, Pradal, Gonzales in drugi proti France, opr. št. 24846/94, 34165/96 in 34173/96, 28. oktober 1999. 
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imelo neposredni vpliv na sodno obravnavo spora.34 Kljub temu pa velja, da ima država 

možnost zakonodajnega posega, če bi to upravičila s prevladujočim javnim interesom.35 

Obravnavani primer ni bil takšen, saj je v osnovi šlo za konflikt med sodno prakso dveh sodišč 

(prizivnih sodišč v Colmarju in Besançonu). Ne glede na to pa je Sodišče priznalo, da za 

tovrstne posege lahko obstajajo zelo tehtni razlogi, ko v določenem času in na določenem 

prostoru prihaja do takšnih konfliktov, ki v praksi onemogočajo spoštovanje pravice do 

sodnega varstva. Kot tipičen primer se navaja situacijo, ko bi bila izvršitev nasprotujočih si 

sodnih odločb fizično nemogoča, ali bi vsaj ustvarila nevzdržno neenakost v položajih med 

zadevnimi strankami. 

 

Po kratkem pregledu dosedanje sodne prakse se velja osredotočiti še na svežo sodbo velikega 

senata v zadevi Guðmundur Andri Ástráðsson proti Islandiji,36 v kateri je sodišče vzpostavilo 

daljnosežni test za ugotavljanje, ali je pravosodni sistem ustrezno usklajen s Konvencijo.  

 

Primer zadeva postopek imenovanja sodnikov ter kako slednje vpliva na položaj sodišča kot 

standarda “z zakonom ustanovljenega sodišča” iz prvega odstavka 6. člena EKČP. ESČP je 

namreč spoznalo, da je Islandija pritožniku kršila pravico, da mu sodi “z zakonom ustanovljeno 

sodišče”, saj je v njegovem sodnem postopku sodelovala višja sodnica, imenovana po 

diskrecijski odločitvi ministrice za pravosodje, ki je bila sprejeta v nasprotju s pravili postopka 

imenovanja na sodniško funkcijo, obenem pa ni pritožnik ni imel učinkovitega pravnega 

sredstva za zaščito svoje pravice iz prvega odstavka 6. člena Konvencije. 

 

Naloga velikega senata je bila zgolj ugotoviti posledice kršitev nacionalnega zakona: 

natančneje, ali je sodelovanje sodnice A. E. predstavljalo poseg v pritožnikovo pravico, da mu 

sodi “z zakonom ustanovljeno sodišče”.  Primer je ponudil priložnost, da ESČP izpopolni in 

jasneje pojasni pojem “z zakonom ustanovljenega sodišča”, pri čemer bi se zlasti osredotočilo 

na interpretacijo posameznih elementov pojma, da bi ti najbolje odsevali njihov namen ter 

zagotoviti, da so iz njega izvirujoča jamstva zares učinkovita. Veliki senat je prav tako preučil 

                                                 
34 V zvezi s tem glej sodbo Stran Greek Refineries and Stratis Andreadis proti Grčiji, opr. št. 13427/87, 9. 

december 1994, in Papageorgiou proti Grčiji, opr. št. 59506/00, 22. oktober 1997.  
35 Kot v National & Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society and Yorkshire Building 

Society proti Združenemu kraljestvu, opr. št. 117/1996/736/933-935, 23. oktober 1997. 
36 Glej sodbo ESČP Guðmundur Andri Ástráðsson proti Islandiji [VS], opr. št. 26374/18, 1. december 2020. 
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razmerje pojma “z zakonom ustanovljenega sodišča” z ostalimi institucionalnimi zahtevami 

(tj. neodvisnostjo in nepristranskostjo). 

 

Pritožnik se je pred ESČP skliceval, da je njegovo obsodbo v kazenskem postopku na drugi 

stopnji potrdilo “sodišče”, ki niti bilo “ustanovljeno z zakonom”, niti ni bilo neodvisno in 

nepristransko, kar pomeni kršitev prvega odstavka 6. člena EKČP. Da bi Sodišče opravilo 

potrebno tehtanje, je slednje predstavilo tri kriterije, ki kumulativno predstavljajo trdno jedro, 

ki bo vodilo ESČP – in na koncu koncev tudi nacionalna sodišča – pri presoji ali so bile 

nepravilnosti pri postopku imenovanja sodnika tako hude, da lahko govorimo o kršitvi pravice, 

da posamezniku sodi z zakonom ustanovljeno sodišče, ter ali so relevantni državni organi v 

posameznem primeru vzpostavili pravično ravnovesje interesov.  

 

ESČP se je torej odločilo izkoristiti priložnost in razjasnilo pomen pojma “z zakonom 

ustanovljenega sodišča” ter njegovo razmerje z ostalimi “institucionalnimi zahtevami” v okviru 

prvega odstavka 6. člena EKČP, tj. neodvisnostjo in nepristranskostjo. 

 

Pomembna posledica imenovanja sodnika v nasprotju z jamstvi prvega odstavka 6. člena EKČP 

je, da se navkljub odsotnosti indicev o vplivu s Konvencijo neskladnega imenovanja na 

konkretni sodni postopek, sodne odločbe, ki jih sprejmejo sodniki, imenovani v nasprotju s 

pravili postopka imenovanja, ne morejo smatrati kot odločbe “z zakonom ustanovljenega 

sodišč. Navedeno bi lahko imelo daljnosežne posledice za priznavanje odločb poljskih sodišč 

kot odločb “z zakonom ustanovljenih sodišč” s strani ostalih nacionalnih sodišč v Evropi. 

 

Podobno vrednotenje učinka nacionalnih pravil o sodniški neodvisnosti, zlasi način, na 

katerega lahko izvršilna veja vpliva na sodno, je ESČP opravilo v zadevi Bilgen proti Turčiji37. 

 

Sodišče je sprejelo zelo prožno interpretacijo t. i. Eskelinen kriterijev, pri čemer je razširilo 

pravico do dostopa do sodišč, ki skladno s prvim odstavkom 6. člena EKČP pripada domačim 

sodnikom. Pri tem lahko na sodbo gledamo kot na naslednji korak v razvoju, ki smo mu priča 

malo dlje kot desetletje (Sodišče je enako storilo tudi v primeru Eminağaoğlu proti Turičiji).38 

 

                                                 
37 Bligen proti Turčiji, opr. št. 1571/07, 9. marec 2021. 
38 Eminağaoğlu proti Turčiji, opr. št 76521/12, 9. marec 2021. 
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ESČP je tako znova opozorilo na posebno vlogo, ki pritiče sodstvu, kot varuhu pravičnosti v 

državi, v kateri velja vladavina prava. Glede na pomemben položaj sodstva, skupaj z vedno 

večjo pomembnostjo, ki jo pripisujemo načelu delitve oblasti pa tudi nepogrešljivost varovanja 

sodniške neodvisnosti, se je ESČP odločilo biti še posebej pozorno na zaščito sodnikov pred 

ukrepi, ki zaradi učinkov na njihov položaj ali kariero lahko ogrozijo sodniško neodvisnost in 

nepristranskost (odst. 58). S tem v zvezi je ESČP obravnavalo več mednarodnih instrumentov, 

ki poudarjajo pomembnost pravice sodnikov do pravnega sredstva pred neodvisnim organom 

zoper odločitev o premestitvi, ki je bila sprejeta proti njihovi volji. V tem kontekstu je ESČP 

zavzelo stališče, da je pravica sodnika do zaščite pred arbitrarnimi premestitvami oz. 

imenovanji podprta tudi z mednarodnimi normami kot izpeljava sodniške neodvisnosti (odst. 

63). 

 

ESČP je tako presodilo, da se lahko pri utemeljevanju obstoja pravice na nacionalnem nivoju 

sklicuje na mednarodne norme sodniške neodvisnosti. 

 

Nato se je Sodišče posvetilo vprašanju, ali so te pravice civilnopravne narave. V delovnih 

sporih, kjer so bili udeleženi javni uslužbenci, vključno s sodniki, je ESČP vzpostavilo 

dvostopenjski test za ugotavljanje civilnoprave narave spora – gre za t. i. Eskelinen test. 

Skladno s testom ima civilnopravno naravo tisti delovni spor, ki zadeva javnega uslužbenca, 

če sta kumulativno izpolnjena dva pogoja: 1) nacionalni predpis mora jasno izključevati sodno 

varstvo za delovno mesto oz. kategorijo delovnih mest in 2) ta izključitev mora biti upravičena 

z objektivnimi razlogi v državnem interesu. 

 

Podobno je v zadevi Eminağaoğlu proti Turčiji39 ESČP presojalo disciplinski ukrep, ki je bil 

izrečen g. Eminağaoğlu, predsedniku združenj sodnikov (Yarsav) s strani Sveta za sodnike in 

državne tožilce zaradi izjav o odmevnih primerih v medijih. ESČP je ugotovilo, da je šlo v 

danem primeru za kršitev in uporabilo prej omenjeni Eskelinen test.40 Problematično je bilo 

seveda dejstvo, da zoper disciplinski ukrep ni bilo na voljo pravnega sredstva. Odsotnost 

potrebnih jamstev tako ni omogočala omejitev pravice do svobode izražanja iz 10. člena EKČP.  

 

                                                 
39 Ibid. 
40 Vilho Eskelinen in drugi proti Finski, opr. št. 63235/00, 19. April 2007.  



 14 

Neodvisnost od strank posameznega primera 

 

Težišče sodne prakse, ki se ukvarja z neodvisnostjo sodnikov od strank v postopku, se odloča 

za kazuistični pristop.  Medtem ko obstajajo številni primeri, ki se ukvarjajo z vrednotenjem 

položaja sodnega organa, ki je povezan s stranko v primeru, pa je ESČP v zadevi Saviano in 

drugi proti Italy41 podrobno analiziralo položaj sodnih organov, ki delujejo znotraj širšega 

institucionalnega okvira. V specifičnem primeru je sodišče presojalo položaj Sodnega odbora 

(ang. Judicial Committee) in Urada za uslužbence poslanske zbornice (ang. Judicial Committee 

and Bureau for Officials of the Chamber of Deputies), ovrednotilo pa je tudi neodvisnost 

slednjega napram poslanski zbornici (ang. Chamber of Deputies). S tem v zvezi je ESČP 

presodilo, da golo dejstvo, da so bili člani dveh sodnih organov imenovani iz vrst poslancev, 

samo po sebi ne vzbuja dvoma v neodvisnost tovrstnih organov. Vendar pa je ne glede na to 

presodilo, da obseg pooblastili, kot jih je imel Urad, in so bila pravzaprav enaka kot jih ima 

sodni organ, pristojen za odločanje v upravnih zadevah, vzbuja utemeljen dvom v 

nepristranskost tako oblikovanega sodnega organa.  

 

V preteklosti smo bili priča podobni presoji, ki je zadevala presojo neodvisnosti številnih 

sodnih organov, npr. Komisije za pritožbe glede socialnega zavarovanja (ang. Social Insurance 

Appeals Commisssion),42 Regionalnega organa za promet z nepremičninami (ang. Regional 

Real Property Transactions Authority),43 Odbora za revizijo najemnin (ang. Rent Review 

Board)44 ali Odbora za revizijo stanovanjskih ugodnosti (ang. Housing Benefit Review 

Board)45. Vsako od navedenih teles je delovalo kot poseben sodni organ, vzporedno z rednimi 

sodišči, kot taka pa ne sodijo v ponovno vrednotenje kakovosti pravosodnih sistemov v 

Evropski uniji.  

 

Notranja sodniška neodvisnost (in sistemske težave pravosodnega sistema)  

 

To je najnovejši od vseh elementov neodvisnosti sodstva, ki se je razvil predvsem v sodni 

praksi v zvezi s postkomunističnimi državami46, zlasti v sodbi iz leta 2019 v zadevi Parlov-

                                                 
41 Savino in drugi proti Italiji, opr. št. 17214/05, 20329/05 in 42113/04, 28. April 2009.  
42 Hartolomei v Austria, opr. št. 17291/90, 3. Februar 2005. 
43 Sramek v Austria, opr. št. 8790/79, 22. Oktober 1984. 
44 Langborger v Sweden, opr. št. 11179/84, 22. Junij 1989. 
45 Tsfayo v UK, opr. št. 60860/00, 14. November 2006. 
46 Joost Sillen (op. št. 18). 
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Tkalčić proti Hrvaški.47 Zamisel o notranji neodvisnosti sodstva ustreza pojmu naravnega 

zakonitega sodnika ali sodišča, ustanovljenega z zakonom, kot je navedeno v členu 6 EKČP. 

Gre za pojem, ki se nanaša na sklop jamstev v zvezi z imenovanjem sodnikov in sodišč ter 

zaščito funkcije pred zahtevami, ki se lahko naložijo v določenem hierarhičnem redu.  

 

Sodišče meni, da “neodvisnost sodstva zahteva, da so posamezni sodniki neodvisni ne le od 

neprimernih vplivov zunaj sodstva, temveč tudi od znotraj. Notranja sodniška neodvisnost 

zahteva odsotnost navodil ali pritiskov s strani kolegov sodnikov ali tistih, ki imajo upravne 

odgovornosti na sodišču, kot je denimo predsednik sodišča ali predsednik oddelka. Odsotnost 

zadostnih zaščitnih ukrepov, ki zagotavljajo neodvisnost sodnikov znotraj sodstva in zlasti v 

odnosu do njihovih nadrejenih, lahko Sodišče privede do sklepa, da je bil pritožnikov dvom o 

(neodvisnosti in) nepristranskosti sodišča objektivno utemeljen”.48 

 

Niz ukrajinskih reform se je izkazal za plodno podlago za opredelitev pojma notranje sodniške 

neodvisnosti. Sodba v zadevi Volkov proti Ukrajini49 iz leta 2013 je razkrila številne 

pomanjkljivosti organizacije pravosodnega sistema. Sodišče je ugotovilo zlasti naslednji 

kršitvi:  

 

(1) odstavitev vrhovnega sodnika zaradi domnevne “kršitve prisege” je bila izvedena v 

nasprotju s pravico do poštenega sojenja. Ukrajini je bilo naloženo, da sodnika ponovno 

imenuje na njegov položaj;  

(2) problematična je bila tudi sestava Sodnega sveta, saj so le tri sodnike od šestnajstih, ki 

so sestavljali panel za odločanje, izbrali njihovi kolegi. Poleg tega sta bila minister za 

pravosodje in generalni državni tožilec člana sveta ex officio. 

 

Do podobnih sklepov je Sodišče prišlo tudi v zadevi Kulykov in drugi proti Ukrajini50 iz leta 

2017.  V konkretni zadevi je Sodišče poleg kršitve pravice do poštenega sojenja obravnavalo 

tudi kršitev pravice do zasebnega življenja iz 8. člena EKČP. Veliki senat je vendarle določil 

“prag resnosti”, za katerega morajo pritožniki predložiti dokaze, da bi lahko prišlo do 

                                                 
47 Parlov-Tkalčić proti Hrvaški, opr. št. 24810/06, 22. December 2009. 
48 V zadevi Parlov-Tkalčić proti Hrvaški je Sodišče presodilo, da so strahovi pritožnikov objektivno upravičeni, 

čeprav je položaj predsednika sodišča z zakonom omejen na vodenje in upravljanje.  
49 Volkov proti Ukrajini, opr. št. 21722/11, 27. Maj 2013. 
50 Kulykov in drugi proti Ukrajini, opr. št. 5114/09, 19. Januar 2017. 
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ugotovitve kršitve 8. člena Konvencije. Sodišče je nadalje razlikovalo med zahtevki, nastalimi 

zaradi ukrepov, ki jih je država sprejela v zvezi z zasebnim življenjem posameznika (pristop, 

ki temelji na vzrokih); in vplivom, ki ga bo imel državni ukrep na posameznikove bližnje 

(vključno z materialnimi posledicami), njegove možnosti za oblikovanje in razvoj odnosov z 

drugimi in/ali njihov ugled (pristop, ki temelji na posledicah). 

 

V zadevi Denisov proti Ukrajini51 je ESČP obravnavalo razrešitev predsednika Upravnega 

pritožbenega sodišča v Kijevu in absentia (med zdravljenjem). Tožnik je izpodbijal domači 

postopek v zvezi z odstranitvijo s položaja, natančneje zaradi odsotnosti utemeljitve sodbe s 

posebnimi ugotovitvami glede njegovih specifičnih okoliščin. Vendar pa ESČP v tem 

konkretnem primeru ni ugotovilo kršitve.  

 

Kljub temu pa se je ESČP sklicevalo na svojo prejšnjo sodno prakso v prej omenjenih zadevah 

Volkov in Kulykov ter poudarilo, da so enake pomanjkljivosti obstajale tudi v obravnavanem 

primeru, obenem pa opozorilo na sistemsko naravo tega vprašanja v relevantnem obdobju (med 

leti 2008 in 2013). V ukrajinski Ustavi in zakonodaji je (leta 2016) bilo že izvedenih več 

reform, katerih cilj je bil zagotoviti neodvisnost in nepristranskost (pravo)sodnega sistema ter 

sodniško odgovornost, obenem pa zmanjšati parlamentarni in predsedniški vpliv na sodstvo. 

 

3. Nepristranskost v (pravo)sodnem sistemu 

 

Nepristranskost označuje odsotnost predsodkov in pristranskosti na strani sodnikov, ki 

odločajo v določeni zadevi. Sodišče v svoji sodni praksi svojo presojo utemeljuje z uporabo 

dveh testov, ki se osredotočata na objektivne in subjektivne elemente nepristranskosti.  

 

Objektivna nepristranskost se nanaša na vtis organizacije sodišča glede zadostnih procesnih 

jamstev, ki izključujejo vsak upravičen dvom o nepristranskosti. Ta preizkus se osredotoča 

predvsem na sestavo in organizacijo sodnega sistema. Pri presoji objektivne nepristranskosti 

se preverja, ali je videz nepristranskosti ogrožen. Podobno, kot izhaja iz sodne prakse Sodišča 

EU, ne zadošča strah, da bi bila nepristranskost ogrožena. Prosilec mora dokazati, da je 

domnevno pristranskost mogoče objektivno utemeljiti. 

 

                                                 
51 Denisov proti Ukrajini, opr. št. 76639/11, 25. september 2018.  
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Na drugi strani se subjektivna nepristranskost osredotoča na osebno prepričanje in ravnanje 

sodnikov, katerih podoba mora dajati videz odsotnosti predsodkov ali pristranskosti. 

Pomembno je, da se subjektivna nepristranskost domneva, dokler se ne dokaže nasprotno.  

 

Oba elementa sodniške nepristranskosti se pogosto obravnavata hkrati, saj lahko določen 

scenarij vsebuje tako pomanjkljivosti z vidika zunanjega opazovalca (v skladu z zahtevami 

objektivne nepristranskosti) kot v zvezi z osebnostjo sodnika (v skladu s subjektivno 

nepristranskostjo). 

 

Objektivna nepristranskost 

 

V sodni praksi ESČP so bila vprašanja objektivne nepristranskosti opredeljena pri obravnavi 

sestave senata sodečega sodišča v sistemih, ki vključujejo preiskovalne sodnike, ali pa v zvezi 

s sestavo sodnih organov, ki vključujejo posameznike, pozneje poklicane za opravljanje drugih 

funkcij v državni upravi. 

 

V zadevi De Cubber proti Belgiji52 je ESČP presojalo položaj osebe, ki je zaporedoma 

opravljala funkcijo preiskovalnega sodnika in sodečega sodnika. Sodišče je menilo, da lahko 

zaupno navodilo dejansko privede obdolženca do prepričanja, da sodnik ne bo le vplival na 

sojenje, temveč da si je že oblikoval mnenje, ki lahko močno vpliva na končno odločitev. 

Strasbourško sodišče je v svoji sodni praksi poudarilo, da “sta pomembna obseg in narava 

tovrstnih odločitev” in da samo dejstvo, da so bile sprejete, čeprav pri obdolžencu vzbujajo 

strahove, še ne pomeni vpliva na sodniško nepristranskost.53 V nekaterih primerih je 

pomembno tudi ponavljanje domnevnega ravnanja sodnikov, kot npr. v primerih odrejanja 

pripora političnim nasprotnikom.54  

 

                                                 
52 De Cubber proti Belgiji, opr. št. 9186/80, 14. september 1987. 
53 Kot v Sainte-Marie proti Franciji, opr. št. 12981/87, 16. december 1992. Nasprotno pa je odločilo v zadevi 

Hauschildt proti Danski, opr. Št. 10486/83, 24. maj 1989, kjer so sodniki morali imeti vsaj delno potrjen sum o 

krivdi obtoženega, če so želeli podaljšati pripor. V tovrstnih primerih je razlika med odločitvijo o priporu in 

končno sodno odločbo v postopku zanemarljiva.  
54 Glej npr. Aiyev proti Azerbajdžanu, opr. št. 68762/14 in 71200/14, 20. september 2018, in sorodne primere iz 

Azerbajdžana. 
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Kar pa zadeva sestavo senata, ki vključuje bodoče člane izvršilne veje oblasti, je ESČP 

presojalo več scenarijev.55 V zadevi Sacilor-Lormines proti Franciij56 je na primer presojalo 

nepristranskost sestave Državnega sveta (fra. Conseil d”État), ki je vključevala bodočega 

generalnega sekretarja Ministrstva za gospodarstvo, finance in industrijo. Pomembno je, da so 

do člana Državnega sveta (Conseil d”État) v zvezi z zasedbo tega visokega položaja pristopili 

že med ali celo pred postopkom zoper družbo pritožnico. 

 

Subjektivna nepristranskost 

 

Pojem subjektivne nepristranskosti odraža stališče posameznega sodnika v določeni zadevi. V 

teh primerih se srečamo s presojo sodnikove svobode izražanja in drugih okoliščin primera, ki 

nakazujejo, da si je sodnik izoblikoval stališča še preden je bila zadeva rešena.  

 

V zadevi Olujić proti Hrvaški57 je bil pritožnik (nekdanji predsednik Vrhovnega sodišča) v 

disciplinskem postopku pred Sodnim svetom zaradi domnevnih povezav z osebami iz 

kriminalnega okolja. Člani Sodnega sveta so svoje mnenje o tem izrazili na javni televiziji, 

zaradi česar v tej zadevi niso mogli izpolnjevati standarda subjektivne nepristranskosti. 

Podobno je v zadevi Kingsley proti Združenemu kraljestvu58 Odbor za igre na srečo pri 

ocenjevanju uspešnosti upravitelja šestih od dvajsetih igralnic z licenco očitno deloval na 

podlagi vnaprej izoblikovanega mnenja.   

 

4. Glede poštenega sojenja v arbitraži 

 

Uporabljivost 1. odstavka 6. člena EKČP na področju arbitraže in njegov domet sta bila 

predmet razprave v arbitražni skupnosti in sodne presoje ESČP. V obdobju pred sodbama Mutu 

in Pechstein proti Švici (primer št. 9) tako uporabljivost kot tudi domet določbe nista bila jasna 

ne arbitražnim organom ne samemu ESČP.  

 

                                                 
55 Glej npr. Brudnicka in drugi proti Poljski, zgoraj; Maiorano in drugi proti Italiji, opr. št. 28634/04, 15. 

december 2009; Flux proti Moldaviji (št. 6), opr. št. 22824/04, 29. julij 2008; Zolotas proti Grčiji (št. 2), opr. št. 

6610/09, 29. januar 2013. 
56 Sacilor-Lormines proti Franciji, opr. št. 65411/01, 9. november 2006. 
57 Olujic proti Hrvaški, opr. št. 22330/05, 5. februar 2009. 
58 Kingsley proti Združenemu kraljestvu, opr. št. 35605/97, 28. maj 2002. 
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Načeloma je prvi odstavek 6. člena EKČP treba upoštevati vedno, kadar v jurisdikciji, v kateri 

poteka arbitražni postopek, štejejo EKČP za del pravnega okvira (ali pa je država preprosto 

pogodbenica Konvencije). Po drugi strani pa arbitražni okviri upoštevajo pošteno sojenje kot 

standard, ki se uporablja v arbitražnem postopku. Člen 18 Vzorčnega zakona na primer določa, 

da “[so] stranke obravnavane enakopravno in da ima vsaka stranka vso možnost, da predstavi 

svoje argumente”.59 To po mnenju arbitražnih praktikov prevlada nad procesno avtonomijo 

strank in procesno diskrecijo tribunala. V nekaterih primerih ohranjanje jamstev poštenega 

sojenja predstavja kogentni del mednarodnega javnega prava, zato je lahko neupoštevanje tega 

standarda podlaga za razveljavitev arbitražne odločbe.60 

 

5. Sodna praksa ESČP v kontekstu 

 

Kot je razvidno iz pričujočega kratkega pregleda sodne prakse ESČP, se zadeve, kjer se 

obravnava abstraktne pojme neodvisnosti sodstva, dejansko ukvarjajo z zelo konkretnimi 

posameznimi vprašanji organizacije dela v pravosodnem sistemu. V njih je zelo malo 

sistemskega razmisleka, da bi ugotovili, ali ima “z zakonom ustanovljeno sodišče”, dejansko 

lastnosti sodniške neodvisnosti in nepristranskosti. To stanje se bo verjetno postopoma 

spremenilo s počasnim širjenjem zadev, ki odražajo vztrajne izzive vladavine prava: bodisi na 

Poljskem, bodisi v drugih državah pogodbenicah EKČP, ki niso članice EU, kot je denimo 

Ukrajina.  

 

Trenutno se 27 pritožb pred ESČP,61 večinoma vloženih v letih 2018-2021, nanaša na vprašanja 

v zvezi z različnimi vidiki reforme pravosodnega sistema na Poljskem na podlagi zakonov, ki 

so začeli veljati v obdobju med 2017 in 2018. V obdobju med 2019 in 2020 je bila poljska 

vlada obveščena o sedemnajstih zadevah. Poleg tega je Sodišče odločilo, da je treba vse sedanje 

in prihodnje vloge v zvezi s pritožbami glede različnih vidikov reforme pravosodnega sistema 

                                                 
59 Vzorčni zakon UNCITRAL o mednarodni trgovinski arbitraži - Model law on International Commercial 

Arbitration 1985 (United Nations Commission on International Trade Law [UNCITRAL]) UN Doc A/40/17, 18. 

člen. 
60 Glej npr. République d”Irak v. M.A.N., 2016 Rev. Arb. 1213 (Paris Cour d”Appel, z dne 8. novembra 2016); 

XXXVIY.B. Comm. Arb. 337, odst. 19 (Swiss Fed. Trib., z dne 28. julija 2010); XXIX Y.B. Comm. Arb. 834 

(Swiss Fed. Trib., z dne 8. decembra 2003). 
61 Glej, med drugim, Tuleya proti Poljski, opr. št. 21181/19, komunikacija poslana dne 1. september 2020; Grzęda 

proti Poljski, opr. št. 43572/18, zaslišanje dne 19. maj 2021; Broda proti Poljski, opr. št. 26691/18, 29. junij 2021 

in Bojara proti Poljski, opr. št. 27367/18, komunikacija poslana dne 2. september 2019; Żurek proti Poljski, opr. 

št. 39650/18, komunikacija poslana dne 14. maj 2020; Sobczyńska in drugi proti Poljski, opr. št. 62765/14, 

62769/14, 62772/14 in 11708/18, komunikacija poslana dne 14. maj 2020; ali Advance Pharma Sp. z o.o proti 

Poljski, opr. št. 1469/20, komunikacija poslana dne 14. maj 2020. 
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na Poljskem obravnavati prednostno (Kategorija I). V skladu s politiko Sodišča glede določanja 

prednostnih nalog se ta stopnja prednostne obravnave dodeli najnujnejšim zadevam. Zadevne 

vloge na splošno vključujejo pritožbe na podlagi 1. odstavka 6. člena EKČP (neodvisno in 

nepristransko, z zakonom ustanovljeno sodišče; dostop do sodišča; nepravičnost postopkov za 

razreševanje sodnikov in disciplinskih postopkov proti sodnikom in tožilcem).  

 

Vendar je treba poudariti, da je v vseh primerih jedro razprave sklop posebnih vprašanj v zvezi 

z organizacijo pravosodnega sistema, ki jih je treba upoštevati pri analizi neodvisnosti sodstva: 

to so pravila v zvezi z imenovanjem članov in varovanjem njihovega mandata, obstoj jamstev, 

ki sodnike varujejo pred zunanjimi pritiski, in ohranjanje videza neodvisnosti. Glede na to, da 

se vsaka izmed konkretnih ureditev v zvezi z opravljanjem vloge sodnikov na nek način dotika 

treh vidikov neodvisnosti sodstva in včasih tudi sodniške nepristranskosti, ni presenetljivo, da 

ESČP težko ohranja jasne in med seboj skladne razmejitvene črte med različnimi sestavinami 

sodniške neodvisnosti in nepristranskosti. 

 

V preostalem delu priročnika se bomo torej oddaljili od abstraktnih pojmov sodniške 

neodvisnosti in nepristranskosti in se osredotočili na to, kako se prekrivajoča se ideala v praksi 

manifestirata v organizaciji pravosodnega sistema. 
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2) Pravni red Evropske unije – med 267. členom PDEU in 19. členom Listine EU o 

temeljnih pravicah 

 

1. Izvor in razvoj pojmov sodniške neodvisnosti in nepristranskosti v pravnem redu EU  

 

Pred podrobnejšo obravnavo pristopa prava Evropske unije k pojmoma sodniške neodvisnosti 

in nepristranskosti je potreben kratek zgodovinski uvod glede začetkov in kontekst, v katerem 

se je okrepila dejavnost EU na tem področju. Do neke mere je ta miselni tok občasno prisoten 

v stališču poljske vlade v zadevah, ki so povezane s krizo vladavine prava.62 

 

Prvič, sodna praksa Sodišča Evropske unije, osredotočena na položaj sodišč, je neposredno 

povezana s potrebo po zagotavljanju učinkovitosti prava EU z možnostjo, da se od Sodišča 

Evropske unije zahteva skladna razlaga ali presojo veljavnosti skladno s postopkom 

predhodnega vprašanja iz 267. člena PDEU. Pri tem Sodišče prvič razmišlja o lastnostih 

organov, ki so povabljeni k razpravi s Sodiščem. Natančneje se osredotoča na dva elementa 

kratke dikcije 1. odstavka 267. člena PDEU, ki določata, da so to: “sodišča”, ki so “ustanovljena 

z zakonom” in imajo zato značilnosti neodvisnosti in nepristranskosti ter lahko zaprosijo 

Sodišče EU za mnenje o določenem pravnem vprašanju. Glede litigacijske strategije velja 

omeniti, da je 267. člen PDEU namenjen tako posameznikom (sodnikom) pri zagovarjanju 

njihovega lastnega stališča (primeri A. K., A. B. ali IS)63 kot tudi organizacijam civilne družbe 

(primer Repubblika).64   

 

Poleg tega je z razvojem Območja svobode, varnosti in pravic (OSVP) vrednotenje pojma 

“sodišče in tribunal” dobilo novo razsežnost: v njegovi luči pravo Evropske unije in države 

članice EU vrednotijo možnost podelitve vzajemnega zaupanja navedenima skupinama 

organov in vzajemnega priznavanja njihovih sodb.65   

 

                                                 
62 Poljska vlada vztrajno poudarja odsotnost pristojnosti Unije na tem področju (glej Npr. stališče poljske vlade v 

zadevi C-619/18 Komisija proti Poljski [2019] ECLI:EU:C:2019:531, odst. 40-41.  
63 C-585/18 A. K. in drugi (Neodvisnost disciplinske zbornice Vrhovnega sodišča) ECLI:EU:C:2019:982; C-

824/18 A. B.[2021] ECLI:EU:C:2021:153; C-564/19 IS [2021] ECLI:EU:C:2021:949. 
64 C-896/19 Repubblika v Il-Prim Ministru [2021] ECLI:EU:C:2021:311. 
65 Glej npr. C-551/15 Pula Parking [2017] EU:C:2017:193, odst. 42 in 52. 
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Zadnji sklop zadev, ki dajejo Sodišču EU priložnost, da izoblikuje standard, predstavljajo 

postopki proti DČ zaradi kršitev prava EU, ki so bili doslej sproženi predvsem proti Poljski.66 

 

Osnovne elemente bomo upoštevali kot izhodišče za rekonstrukcijo standarda neodvisnosti in 

nepristranskosti sodstva v okviru EU.  

 

Šele ob sedanji krizi vladavine prava je mogoče opaziti bolj poglobljen, sistemski pristop, ki 

se ga je Sodišče lotilo pri opredelitvi elementa vladavine prava, povezanega z organizacijo 

pravosodnega sistema. V vrsti zadev je Sodišče vzpostavilo povezavo med 2. členom PEU, ki 

ponuja opis vrednot EU, h katerim so se države članice zavezale, in 3. odstavkom 4. člena, ki 

opisuje osnove načela lojalnega sodelovanja, ki zavezuje države članice, in drugim stavkom 1. 

odstavka 19. člena PEU, ki opredeljuje element načela lojalne razlage, ki vzpostavlja potrebo 

po učinkovitem sodnem varstvu na področjih, ki jih ureja pravo Unije.  

 

Le na podlagi predstavljenega pa lahko v celoti ocenimo obseg elementov standardov sodniške 

neodvisnosti in nepristranskosti v okviru EU. 

  

                                                 
66 C-204/21 Komisija proti Poljski (in zasebno življenje sodnikov) [2021] ECLI:EU:C:2021:878 (začasni ukrepi); 

C-791/19 Komisija proti Poljski (disciplinski režim za sodnike) [2021] ECLI:EU:C:2021:596; C-619/18 Komisija 

proti Poljski (Neodvisnost Vrhovnega sodišča) [2019] ECLI:EU:C:2019:531; C-192/18 Komisija proti Poljski 

(Neodvisnost rednih sodišč) [2019] ECLI:EU:C:2019:924). 
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2. Sodna praksa glede interpretacije pojmov “sodišča (ali tribunala)” in “ustanovljenega z 

zakonom” v okviru 267. člena PDEU  

 

Definicija “sodišča (ali tribunala)”  

 

V skladu z dikcijo v primeru MT Højgaard in Züblin67 je pojem sodišča avtonomen pojem 

prava EU, kar pomeni, da nacionalno pravo ni odločilno pri presoji, ali lahko določen organ 

predloži vprašanje Sodišču EU. Sodišče EU bo pri opravljanju te naloge “upoštevalo več 

dejavnikov, kot so: ustanovljenost z zakonom, stalnost, zavezujoča pristojnost, inter partes 

učinki postopka, uporabljanje pravnih pravil in neodvisnost”.68   

 

Podobno v bistvu pojem “sodišče” v okviru OSVP zahteva, da je zadevni organ nepristranski 

in neodvisen, kot je bilo določeno v zadevah Pula Parking69 (pravosodno sodelovanje v 

civilnih zadevah) in Baláž70 (pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah).  

 

V zadevi Pula Parking je SEU razlagalo pojem “sodišče” v smislu Uredbe Bruselj I. V 

obravnavani zadevi je bil organ, ki je bil predmet presoje Sodišča, hrvaški notar.  

 

Tako je treba “pojem “sodišče” skladno z novo Uredbo Bruselj I razlagati tako, da omogoči 

nacionalnim sodiščem držav članic identifikacijo sodnih odločb, ki so jih izdala sodišča drugih 

držav članic, na način, da s hitrostjo, ki jo zahteva omenjena uredba, nadaljujejo z izvrševanjem 

tovrstnih sodnih odločb.”71 Tako je v ključnem odlomku te sodbe SEU zapisalo, da 

“spoštovanje načela vzajemnega zaupanja v pravosodje v državah članicah Unije, ki je podlaga 

te uredbe, zahteva zlasti, da so bile sodne odločbe, katerih izvršitev se zahteva v drugi državi 

članici, izdane v sodnih postopkih, ki zagotavljajo neodvisnost in nepristranskost ter so skladni 

z načelom audi alteram partem”.72   Hrvaški notarji tega pogoja niso izpolnjevali. 

 

                                                 
67 C-396/14 MT Højgaard in Züblin [2016] ECLI:EU:C:2016:347, odst. 23. 
68 C-61/65 Vaassen-Göbbels [1966] ECLI:EU:C:1966:39; C-205/08 Umweltanwalt von Kärnten [2009] 

ECLI:EU:C:2009:767, odst 35; C-203/14 Consorci Sanitari del Maresme [2015] ECLI:EU:C:2015:664, odst. 17. 
69 C-551/15 Pula Parking [2017] ECLI:EU:C:2017:193. 
70 C-60/12 Baláž [2013] ECLI:EU:C:2013:733. 
71 C-551/15 Pula Parkin (op. št. 69), odst. 54. 
72 Ibid. 
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Po drugi strani se je zadeva Baláž73 nanašala na razlago pojma “sodišče, pristojno zlasti v 

kazenskih zadevah” za namene Okvirnega sklepa 2005/214. Relevantne kazenske zadeve so 

bile tiste, v katerih bi zakonodaja države članice določala prekrške bodisi upravne, bodisi 

kazenskopravne narave.74 Pristojnost vključuje tako uporabo določb o kazenskem postopku kot 

tudi “postopek, ki izpolnjuje bistvene značilnosti kazenskega postopka”.75  

 

V obeh primerih, bodisi v povezavi s pojmom “sodišča” v smislu 267. člena PDEU in v okviru, 

ki ga pokrivajo ureditve vzajemnega priznavanja, pravo Evropske unije zahteva, da sodišča 

izpolnjujejo pogoje neodvisnosti. Sodišče se ne opira izrecno na sodbe ESČP in konceptualno 

nekoliko odstopa od abstraktnega razumevanja pojmov neodvisnosti sodstva.  

 

V sodni praksi Sodišča EU ima pojem neodvisnosti sodstva tako notranjo kot zunanjo 

razsežnost. Na notranji ravni naj bi neodvisnost sodstva zagotavljala varstvo pravic strank v 

postopku pod enakimi pogoji in za varovanje njihovih konkurenčnih interesov. Na zunanji 

ravni predstavlja sodniška neodvisnost ločnico med političnim procesom in sodišči. Sodišča 

morajo biti zaščitena pred vsemi zunanjimi vplivi ali pritiski, ki bi lahko ogrozili neodvisno 

presojo njihovih članov v zvezi s postopki pred njimi (kot je sodišče vzpostavilo v zadevi 

Wilson76). Z drugimi besedami, v abstraktnem smislu notranja neodvisnost v okviru prava 

Evropske unije vključuje elemente nepristranskosti, medtem ko zunanja neodvisnost vključuje 

tako neodvisnost od drugih vej oblasti kot tudi notranjo neodvisnost sodstva.  

 

Ob upoštevanju sodne prakse Sodišča EU, ki ocenjuje posebna praktična konkretna vprašanja 

sodniške neodvisnosti, varstvo sodstva med drugim vključuje: 

  

 obstoj jamstev proti razrešitvi s položaja;77    

 da mora v okviru upravnih postopkov sodni nadzor izvajati organ, ki v razmerju do 

organa, ki je sprejel izpodbijano odločbo, deluje kot tretja oseba;78 

                                                 
73 C-60/12 Baláž (op. št. 70). 
74 Ibid., odst. 32. 
75 Ibid., odst. 36.  
76 C-506/04 Wilson [2006] ECLI:EU:C:2006:587, odst. 49-52.  
77 Glej npr. C-9/97 and C-118/97 Jokela in Pitkäranta [1998] ECLI:EU:C:1998:497, odst 20; C-103/97 

Köllensperger in Atzwanger [1999] ECLI:EU:C:1999:52, odst. 21; ampak tudi C-53/03 Syfait in drugi  [2005] 

ECLI :EU :C :2005 :333, odst. 31 vis-à-vis članom organa za varstvo konkurence.  
78 Tako je npr. v zadevi Devillers SEU odločilo, da belgijski Regijski svet društev veterinarjev ni tretja oseba za 

potrebe postavljanja predhodnega vprašanja, saj je šlo za organ, pristojen za izrekanje disciplinskih ukrepov proti 
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 odsotnost “hierarhične prisile ali podrejenosti drugemu organu, ki bi lahko dajal (...) 

ukaze ali navodila”;79 

 odsotnost pravil, ki bi lahko sodnike odvračala od predložitve predhodnih vprašanj 

Sodišču Evropske unije (ta element sodniške neodvisnosti ima očitno širši pomen za 

pravni red EU).80 

 

Definicija “z zakonom ustanovljenega” 

 

Sodišče meni, da obstaja tesna povezava med potrebo po ustanovitvi sodišča z zakonom in 

načelom neodvisnosti sodstva. Zlasti je treba preučiti, ali nepravilnost, storjena med 

imenovanjem sodnikov, “[ustvarja] realno tveganje, da bi druge veje oblasti, zlasti izvršilna, 

lahko neupravičeno uporabile diskrecijsko pravico, ki bi spodkopala celovitost izida postopka 

imenovanja in tako pri posameznikih vzbudila razumen dvom o neodvisnosti in 

nepristranskosti zadevnega sodnika ali sodnikov.” 81    

 

Sodišče EU je v prelomni zadevi Simpson in HG prvič podalo razlago in uporabo izraza 

“določeno z zakonom” za celovito presojo postopka imenovanja sodnikov. Pomembno je, da 

je v skladu s 57. točko obrazložitve preverjanje, ali je sodišče res “ustanovljeno z zakonom”, 

obveznost vsakega sodišča na lastno pobudo.82 V kasnejših sklepnih predlogih generalnega 

                                                 
pritožniku v postopkih – to je veterinarju, ki naj bi prekršil relevantna pravila poklicnega ravnanja. Glej npr. C-

167/13 Devillers [2013] ECLI: EU:C:2013:804, 19. Odst. 
79 Tako je v zadevi Margarit Panicello SEU odločilo, da Registrar (“Secretario Judicial”) španskega sodišča ne 

ustreza pojmu “sodišča oz. Tribunala” v okviru 267. Clena PDEU, saj so jo zavezovala navodila hierarhično 

nadrejenega v kontekstu tožbe za povračilo stroškov za pravne storitve. Glej C-503/15 Margarit Panicello [2017] 

ECLI: EU:C:2017:126, odst. 41 in nasl. S tem v zvezi glej tudi: C-49/18 Escribano Vindel [2019] ECLI: 

EU:C:2019:106, odst. 66 : “Pojem neodvisnosti predpostavlja zlasti, da zadevni organ svoje funkcije izvaja 

povsem samostojno, ne da bi bil s komer koli kakor koli hierarhično povezan ali mu podrejen in ne da bi prejemal 

kakršne koli ukaze ali navodila, ter da je tako zaščiten pred zunanjimi posegi ali pritiski, ki lahko ogrozijo 

neodvisnost presoje njegovih zaposlenih in vplivajo na njihove odločitve. Tako kot nezamenljivost članov 

zadevnega organa pa je to, da prejemajo plačo, ki ustreza pomembnosti funkcij, ki jih izvajajo, jamstvo, ki je 

neločljivo povezano z neodvisnostjo sodnikov (sodba z dne 27. februarja 2018, Associação Sindical dos Juízes 

Portugueses, C‑64/16, ECLI: EU:C:2018:117, odst. 44 in nasl.)”. 
80 Glej C-791/19 Komisija proti Poljski (regime disciplinaire des juges) [2021] ECLI:EU:C:2021:596, odst. 215- 

234, in posebej: “229. V obravnavanem primeru je treba opozoriti, da že iz preučitve, na podlagi katere je Sodišče 

sprejelo prvi očitek Komisije, izhaja, da opredelitve disciplinske kršitve iz določb člena 107(1) zakona o splošnih 

sodiščih ter člena 97(1) in (3) novega zakona o vrhovnem sodišču ne izpolnjujejo zahtev, ki izhajajo iz 

člena 19(1), drugi pododstavek, PEU, ker povzročajo tveganje, da se z zadevno disciplinsko ureditvijo za sodnike 

poljskih splošnih sodišč ustvarijo pritiski in odvračilni učinek, ki lahko vplivajo na vsebino sodnih odločb, ki jih 

izdajajo. 230. Tako tveganje pa zadeva tudi odločbe, s katerimi se nacionalno sodišče odloči uresničiti pravico, ki 

mu je zagotovljena s členom 267 PDEU, da pri Sodišču vloži predlog za sprejetje predhodne odločbe, ali s 

katerimi po potrebi izpolni svojo dolžnost, da na podlagi te iste določbe vloži tak predlog.”. 
81 Združena primera C-542/18 RX-II in C-543/18 RX-II Simpson in HG [2020] ECLI :EU:C:2020:232, odst. 75.  
82 Ibid., odst. 57. 
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pravobranilca Tancheva v zadevah C-487/19 in C-508/19 je poudarjeno, da se to merilo 

vendarle nanaša na kršitev pravil pri imenovanju sodnikov in ne na splošne pomanjkljivosti 

organizacije določenega pravosodnega sistema kot takega.83   

 

3. Povezanost pravnega okvira 267. člena PDEU s 47. členom Listine EU o temeljnih 

pravicah 

 

Na razumevanje in razlago pojma neodvisnega in nepristranskega sodišča s strani Sodišča je 

vplivala tudi vključitev 47. člena Listine o temeljnih pravicah EU (LTPEU), kar lahko opazimo 

pri zadevi El Hassani.84 V tej zgodnji zadevi je Sodišče upoštevalo prejšnjo sodno prakso in se 

oprlo na sodbo v zadevi Wilson.85 Vendar pa to ne ponuja zadostnih informacij o tem, kateri 

elementi pojma “sodišča, ustanovljenega z zakonom”, so pomembni pri presoji položaja 

sodnika posameznika, zlasti njegove neodvisnosti in nepristranskosti. 

 

Najcelovitejša opredelitev do razmerja med že razvitim standardom iz 267. člena PDEU v 

povezavi s 47. členom LTPEU izhaja iz sklepnih predlogov generalnega pravobranilca Bobka 

v zadevi Getin Noble Bank.86 Zadeva se nanaša na presojo okoliščin imenovanja sodnika, ki je 

kot sodnik posameznik presojal pravno vprašanje v določeni zadevi. Sodnik je bil na svoj 

položaj imenovan pred demokratično tranzicijo leta 1989 in prav to je bila okoliščina, ki bi 

lahko potencialno vplivala na sodnikovo neodvisnost in nepristranskost. Stališče generalnega 

pravobranilca Bobka je mogoče povzeti z naslednjimi besedami: vloga pojma sodišča, 

ustanovljenega z zakonom, v skladu z 267. členom PDEU služi namenu določitve 

sogovornikov Sodišča EU v tem okviru. Pojmi, na katerih temelji postopek predhodnega 

odločanja, ne služijo zagotavljanju učinkovitega sodnega varstva in pravice do poštenega 

sojenja posamezniku, ki mu to varstvo pripada.87 Natančneje je bil pri obravnavi pojma 

neodvisnosti vedno poudarek na strukturni, institucionalni neodvisnosti od drugih vej sodstva 

in od strank.88 V tem kontekstu pa je generalni pravobranilec nadalje razmišljal o stališču 

                                                 
83 Sklepni predlogi generalnega pravobranilca Tancheva v zadevi C-487/19 in C-508/19 W. Ż. (des affaires 

publiques de la Cour suprême - nomination) [2021] ECLI:EU:C:2021:289, odst. 81. 
84 C-403/13 El Hassani [2017] ECLI:EU:C:2017:960. 
85 Za več glej: Reyns C, “Saving Judicial Independence: A Threat to the Preliminary Ruling Mechanism?” [2021] 

European Constitutional Law Review 1-27. 
86 Sklepni predlogi generalnega pravobranilca Bobka v zadevi C-132/20 Getin Noble Bank [2021] 

ECLI:EU:C:2021:557. 
87 Ibid., odst. 47, 50 in 65.  
88 Ibid., odst. 63.  
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Sodišča EU glede ocenjevanja nepristranskosti in moralne integritete konkretnih sodnikov 

sodečega sodišča, in sklenil, da verjetno Sodišče ni najbolj usposobljeno za izvedbo takšne 

analize na ravni presoje dopustnosti predhodnega vprašanja. Verjetno bi bilo to mogoče 

opraviti na poznejši stopnji postopka, a je tudi tam analiza dejstev v danih okoliščinah zadeve 

delovala kot izjemno zahtevna, kar je vodilo v krožno analizo določb.89 Takšna analiza lahko 

privede do zaključka, da sta člena 19 PEU in 47 LTPEU bila kršena; vendar pod pogojem, da 

celotna sodna institucija ni bila “ugrabljena” in je zato ni več mogoče šteti za sodišče, ne bi 

smela samodejno povzročiti nedopustnosti zaprosila za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je 

izdalo vrhovno sodišče države članice. 

 

V sodbi vzpostavi Sodišče pogoje, pod katerimi lahko organ, tj. sodišče oz. tribunal v smislu 

267. člena PDEU, prispeva k učinkovitosti prava EU, v skladu z določbami 19 člena PEU. Pri 

tem se opira na vrsto primerov iz druge polovice leta 2021 in oriše pogoje imenovanja.90 

Sodišče je po ugotovitvi lastne pristojnosti (čeprav časovno le od vstopa države članice v EU91) 

poudarilo, da je treba upoštevati, da “čeprav je organizacija pravosodja v državah članicah v 

njihovi pristojnosti, pa je dejstvo, da morajo države članice pri izvajanju te pristojnosti 

spoštovati svoje obveznosti, ki izhajajo iz prava Unije (sodba z dne 20. aprila 2021, 

Repubblika, C 896/19, EU:C:2021:311, tč. 48)”.92 V nadaljevanju je ponovilo standard, kot je 

bil razvit do zdaj, kot sledi: 

 

“89. Kot to določa člen 19(1), drugi pododstavek, PEU, morajo države 

članice vzpostaviti sistem pravnih sredstev in postopkov, s katerimi se 

pravnim subjektom zagotovi spoštovanje njihove pravice do učinkovitega 

sodnega varstva na področjih, ki jih ureja pravo Unije. Načelo učinkovitega 

sodnega varstva pravic, ki jih imajo pravni subjekti na podlagi prava Unije, 

na katero se tako nanaša člen 19(1), drugi pododstavek, PEU, pomeni 

splošno načelo prava Unije, ki izhaja iz skupnih ustavnih tradicij držav 

                                                 
89 Ibid., odst. 69-70. 
90 “V skladu z ustaljeno sodno prakso morajo za jamstvi neodvisnosti in nepristranskosti, ki se zahtevata na 

podlagi prava Unije, obstajati pravila, ki se nanašajo zlasti na sestavo organa, na imenovanje, trajanje funkcije in 

razloge za vzdržanje, izločitev in razrešitev njegovih članov, ter na podlagi katerih je mogoče odstraniti vsak 

legitimen dvom pri pravnih subjektih o zaščiti tega organa pred zunanjimi dejavniki in o njegovi nevtralnosti 

glede nasprotujočih si interesov (sodba z dne 16. Novembra 2021, Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim 

in drugi, od C‑748/19 do C‑754/19, EU:C:2021:931, točka 67 in navedena sodna praksa).”; zadeva C-132/20 

Getin Noble Bank [2022] ECLI:EU:C:2022:235, odst. 95. 
91 Ibid., odst. 67-87. 
92 Ibid., odst. 88. 
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članic in je določeno v členih 6 in 13 Evropske konvencije o varstvu 

človekovih pravic in temeljnih svoboščin, podpisane 4. novembra 1950 v 

Rimu (v nadaljevanju: EKČP), ter ki je sedaj potrjeno v členu 47 Listine. 

Zadnjenavedeno določbo je treba zato pri razlagi navedenega člena 19(1), 

drugi pododstavek, PEU ustrezno upoštevati (sodba z dne 6. oktobra 2021, 

W. Ż. (Senat za izredni nadzor in javne zadeve vrhovnega sodišča – 

Imenovanje), C‑487/19, EU:C:2021:798, točka 102 in navedena sodna 

praksa). 

 

90. Kar zadeva stvarno področje uporabe člena 19(1), drugi pododstavek, 

PEU, se ta določba nanaša na „področja, ki jih ureja pravo Unije”, ne glede 

na položaj, v katerem države članice izvajajo to pravo, v smislu člena 51(1) 

Listine (sodba z dne 6. oktobra 2021, W. Ż. (Senat za izredni nadzor in javne 

zadeve vrhovnega sodišča – Imenovanje), C‑487/19, EU:C:2021:798, 

točka 103 in navedena sodna praksa). 

 

91. Na podlagi člena 19(1), drugi pododstavek, PEU mora tako vsaka država 

članica med drugim zagotoviti, da organi, ki kot „sodišče” v smislu, ki ga 

opredeljuje pravo Unije, spadajo v njen sistem pravnih sredstev na 

področjih, ki jih ureja pravo Unije, in ki lahko torej v tej vlogi odločajo o 

uporabi ali razlagi prava Unije, izpolnjujejo zahteve po učinkovitem sodnem 

varstvu (sodba z dne 6. oktobra 2021, W. Ż. (Senat za izredni nadzor in 

javne zadeve vrhovnega sodišča – Imenovanje), C‑487/19, EU:C:2021:798, 

točka 104 in navedena sodna praksa)”.93 

 

4. Koncept “pravosodnega organa” v okviru 1. odstavka 6. člena Okvirnega sklepa o ENP 

 

Pravni okvir Evropske unije o neodvisnosti sodstva postane nekoliko bolj niansiran v kontekstu 

pravosodnega organa, ki lahko sodeluje v postopkih vzajemnega zaupanja in vzajemnega 

priznavanja. Posebej pomemben je sodni dialog v zvezi s pojmom “pravosodni organ”: organ, 

ki sodeluje pri upravljanju kazenskega pravosodja in katerega odločitev mora priznati in izvršiti 

sodišče v drugi državi članici. Opozoriti je treba, da je pomen obstoja ustreznih jamstev glede 

                                                 
93 Ibid. 
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pravosodnega organa povezan z dejstvom, da je za ENP zavestno značilna dvostopenjska 

zaščita posameznika v postopku: prva stopnja se nanaša na sprejetje nacionalne odločbe, kot je 

nacionalni nalog za prijetje, druga pa mora biti zagotovljena ob izdaji ENP. Zato mora 

pravosodni organ, ki izda nalog, preveriti, ali je takšno postopanje nujno in sorazmerno.94 

 

V tem kontekstu se torej položaj tega organa (in celotnega pravosodnega sistema) preuči z 

zunanjega vidika države članice, ki bo izvršila odločbo takega organa. Sodišče Evropske unije 

se je najprej osredotočilo na opredelitev organov, ki bi sodili v domet interpretacije pojma 

“pravosodnega organa”, katerega značilnost je pravzaprav ravno neodvisnost. 

 

Prvič, Sodišče EU je v svoji analizi ugotovilo, da mora biti pravosodni organ neodvisen od 

izvršilne veje oblasti. Sodišče je med drugim ocenilo stališče švedske Policijske uprave, ki je 

izdala odločbo za namene izvršitve zaporne kazni (Poltorak),95 litovskega Ministrstva za 

pravosodje (Kovalkovas)96 in ENP, ki ga je izdala madžarska policija, nato pa potrdilo državno 

tožilstvo (Özçelik).97 

 

Podobno kot pojem “sodišča ali tribunala” v smislu 267. člena PDEU, je pojem “pravosodni 

organ” avtonomen pojem prava EU, saj je obstajala potreba po enotni razlagi v državah 

članicah.98 V zadevi Poltorak je Sodišče EU odločilo, da je sklicevanje na pravo odreditvene 

države članice omejeno na določitev pravosodnega organa, pristojnega za izdajo ENP. Ta 

pojem ni omejen samo na sodnike ali sodišča države članice, temveč je lahko širši in se razširi 

na organe, ki morajo sodelovati pri upravljanju kazenskega pravosodja v zadevnem pravnem 

sistemu.99 Vendar pa pojem “sodišča ali tribunala” zaradi načela delitve oblasti ne vključuje 

tudi policije, ki je, skladno z vladavino prava, ločena od sodne veje oblasti.100 Sodišče EU je v 

zadevi Kovalkovas podobno presodilo, da minister za pravosodje ne spada v kategorijo 

“pravosodnega organa” smislu 1. odstavka 6. člena Okvirnega sklepa o ENP. Podobno je bila 

                                                 
94 C-241/15, Bob-Dogi [2016] ECLI:EU:C:2016:385, odst. 56 in C-477/16 Kovalkovas [2016] 

ECLI:EU:C:2016:861, odst. 47.  
95 C-452/16 PPU Poltorak [2016] ECLI: EU:C:2016:858. 
96 C-477/16 Kovalkovas (op. št. 94).  
97 C-453/16 PPU Özçelik [2016] ECLI:EU:C:2016:860. 
98 C-452/16 PPU Poltorak (op. št. 95), odst. 32.  
99 Ibid., odst. 33-34; kasneje konsistentno ponovljeno v drugih zadevah. Glej npr. združeni zadevi C-508/18 in 

C-82/19 PPU OG in PI (Lübeck and Zwickau Public Prosecutor’s Offices) ECLI:EU:C:2019:456, odst. 50. 
100 Ibid., odst. 33-34.  
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odločba o ENP sprejeta ločeno od zaporne kazni, ki jo je izrekel sodnik, in kot taka ni bila 

predmet nadzora pravosodnega organa.101 

 

Od tega sklopa sodb se zadeva Özçelik nekoliko razlikuje, saj se osredotoča na pojem sodne 

odločbe in ne “sodnega organa”, vendar tako generalni pravobranilec Campos Sánchez-

Bordona kot SEU na koncu analizo združita. Pomembno je, da generalni pravobranilec 

izpostavi razlikovanje med 267. členom PDEU, ki temelji na pojmu “sodišče ali tribunal”, in 

opozarja na večjo raznolikost odločanja v kazenskih postopkih. Natančneje, državni tožilec se 

ne sme sklicevati na SEU, saj ni pozvan, “da o vprašanju odloča povsem neodvisno, temveč da 

kot tožilec v postopku to vprašanje po potrebi predloži v obravnavo pristojnemu sodnemu 

organu”.102 Vendar pa razširitev uporabe načela vzajemnega priznavanja onkraj pojma 

“sodišča” zahteva spoštovanje načela vzajemnega zaupanja. To je v zadevi Özçelik pomenilo, 

da so lahko ENP-ji, ki jih je potrdil državni tožilec, upravičeni do prostega pretoka le zato, ker 

je bil ta urad neodvisen od izvršilne oblasti in je sodeloval v izvajanju kazenskega 

pravosodja.103    

 

Da bi zagotovilo skladnost med različnimi določbami Okvirnega sklepa o ENP, je Sodišče EU 

odločilo, da se uporablja enako razlogovanje. To je pomenilo, da izraz “sodna odločba” zajema 

odločbe organov držav članic, ki upravljajo kazensko pravosodje, ne pa tudi policijskih služb. 

Kljub temu je SEU ugotovilo, da je državni tožilec državni organ države članice za namene 

izvajanja kazenskega pravosodja. Tako je SEU za razliko od evropskih nalogov, izdanih v 

zadevah Poltorak in Kovalkovas, ugotovilo, da je ENP, ki ga je izdala madžarska policija in 

potrdil državni tožilec, “sodna odločba” v smislu Okvirnega sklepa o ENP.104    

 

Leta 2019 je bilo izdanih pet sodb v zvezi s pojmom “pravosodni organ”, v katerih je bil v 

ospredju pojem neodvisnosti pravosodnega organa v skladu s 1. odstavkom 6. člena Okvirnega 

sklepa o ENP. Razmislek je tako pomembno prispeval k povečanju pričakovanj do izvršitvenih 

organov, da preučijo sistemska in institucionalna jamstva neodvisnosti v državi izdajateljici v 

                                                 
101 C-477/16 Kovalkovas (op. št. 94), odst. 47.  
102 Sklepni predlogi generalnega pravobranilca Campos Sánchez-Bordona v zadevi C-453/16 PPU 

ECLI:EU:C:2016:783, odst. 62. 
103 Ibid.  
104 C-453/16 PPU Özçelik (op. št. 97), odst. 34. 
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skladu z dikcijo iz LM, ki zahteva dvostopenjsko analizo sistemskih pomanjkljivosti 

pravosodnega sistema države izdajateljice ENP.105    

 

Navedene odločitve v postopkih predhodnih vprašanj so se večinoma nanašale na neodvisnost 

nacionalnih državnih tožilstev in njihovo zmožnost izpolnjevanja potrebnih zahtev 

odreditvenega pravosodnega organa. Saga se je začela z dvema sodbama v zvezi z litovskim in 

nemškim generalnim državnim tožilcem. V zadevi Minister za pravosodje in enakost proti PF 

je SEU ugotovilo, da državni tožilec pripravi podlago za izvajanje sodne oblasti s strani 

kazenskih sodišč te države članice. Tako ga je mogoče obravnavati kot udeleženca pri izvajanju 

kazenskega pravosodja.106 Litovsko Generalno državno tožilstvo se mora pri izvajanju 

pooblastil, ki so mu podeljena, prepričati, da so izpolnjeni pogoji za izdajo ENP. Litovski 

ustavni okvir Generalnemu državnemu tožilcu zagotavlja neodvisnost. To je Sodišče pripeljalo 

do ugotovitve, da navedeni organ sodi v domet 1. odstavka 6. člena Okvirnega sklepa o ENP.  

 

Vendar je Sodišče EU skrbno pojasnilo, da mora izvršitveni organ določiti, ali je lahko 

odločitev generalnega državnega tožilca o izdaji ENP predmet sodnega postopka, ki v celoti 

izpolnjuje zahteve učinkovitega sodnega varstva.107    

 

Nasprotni sklep je bil sprejet v primeru nemških državnih tožilcev. V zadevah OG in PI 

(Državni tožilstvi Lübeck in Zwickau) je Sodišče EU poudarilo, da mora biti odreditveni 

pravosodni organ sposoben izvršilnemu pravosodnemu organu zagotoviti, da skladno z 

jamstvi, ki jih zagotavlja pravni red odreditvene države članice, deluje neodvisno pri izvajanju 

tistih svojih pristojnosti, ki so neločljivo povezane z izdajo evropskega naloga za prijetje. Ta 

neodvisnost zahteva obstoj zakonskih pravil in institucionalnega okvira, ki lahko zagotovijo, 

da odreditveni pravosodni organ pri sprejemanju odločitve o izdaji takega naloga za prijetje ni 

izpostavljen tveganju, da bi bil, med drugim, podvržen navodilom izvršilne oblasti v 

konkretnem primeru.108 

 

                                                 
105 C-216/18 PPU Minister for Justice and Equality (Deficiencies in the system of justice) LM [2018] 

ECLI:EU:C:2018:586.  
106 C-509/18, Minister for Justice and Equality v. PF [2019] ECLI:EU:C:2019:457, odst. 42.  
107 Ibid., odst. 56. 
108 Združeni zadevi C-508/18 in C-82/19 PPU OG in PI (Lübeck and Zwickau Public Prosecutor’s Offices) (op. 

št. 99), odst. 74.  
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Državna tožilstva niso izpolnjevala zahteve po neodvisnosti, ki so neločljivo povezana s 

pojmom “odreditveni pravosodni organ” v skladu z Okvirnim sklepom o ENP in to ne na 

podlagi gradiva, ki bi kazalo na obstoj sistemskih ali splošnih pomanjkljivosti v zvezi z 

neodvisnostjo sodstva države članice, ki ji pripadajo ta državna tožilstva, temveč na podlagi 

zakonske ureditve in institucionalnega okvira, ki ga je ta država članica sprejela na podlagi 

svoje procesne avtonomije. Zaradi navedenega so zadevna državna tožilstva pravno podrejena 

izvršilni oblasti in tako izpostavljena tveganju, da bodo v konkretnem primeru v zvezi s 

sprejetjem odločbe o izdaji ENP podvržena navodilom ali ukazom izvršilne veje oblasti.109 

Nemški minister za pravosodje ima namreč, dasiravno ne podrobno urejeno, “zunanje” 

pooblastilo, da državnemu tožilstvu v konkretnem primeru izda navodila, kar ministru 

posledično omogoča neposreden vpliv na odločitev v zvezi z ENP.110 V obravnavanem primeru 

torej ni bilo mogoče v celoti izključiti vpliva izvršilne oblasti na odločitev o izdaji ENP in 

državnega tožilstva ni bilo mogoče šteti za pravosodni organ v skladu s 6. členom Okvirnega 

sklepa o ENP.111 

  

Naslednja zadeva je bila odločena že v okviru divje krize vladavine prava v srednjeevropskih 

državah članicah. Natančneje je Sodišče preučilio izvajanje dvostopenjskega testa LM v okviru 

izvajanja Okvirnega sklepa o ENP, pri čemer je izhajalo iz prepričanja, da ima pravosodni 

organ skupne značilnosti neodvisnosti.  

 

Razprava se začenja s sklicevanjem na predhodno vprašanje v zadevi L. in P.112 

Amsterdamskega Pritožbenega sodišča, ki v veliki meri sledi glavnemu priporočilu 

generalnega pravobranilca Campos Sánchez-Bordona, ki je predlagal povezovanje presoje z 

                                                 
109 Skladno z 48 odst. Vzporednega primera: združeni zadevi C-354/20 in C-412/20 L. in P [2019] 

ECLI:EU:C:2020:103.  
110 OG in PI (Lübeck and Zwickau Public Prosecutor’s Offices) (op. št. 99) odst. 76-77. 
111 OG in PI (Lübeck and Zwickau Public Prosecutor’s Offices) (op. št. 99) odst. 81-83, kot razpravlja Mancano, 

str. 711. Primerjaj analizo položaja državnega tožilca v Franciji iz združenih primerov C-566&626/19PPU, 

Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg [2019] ECLI:EU:C:2019:1077. Natančneje, sodišče se je 

izreklo o neodvisnosti tovrstnega sodnega organa, ki izpolnjuje pogoj zunanje neodvisnoti, vendar pa je ta lahko 

okrnjena zaradi obstoja možnosti dajanja zavezujočih navodil v posameznem primeru. Četudi je neodvisnost 

sodnega organa zagotovljena skladno s prej omenjeno ugotovitvijo sodišča pa SEU še vedno zahteva obliko 

sodnega nadzora nad izdanim ENP, ki v primeru Francije obstaja v obliki izpodbijanja odločbe na kateri temelji 

ENP. Do podobnega sklepa je prišlo v primeru ENP, ki ga izdajo avstrijski državni tožilci, pri čemer pa je celoten 

postopek podvržen sodnemu nadzoru; zadeva C-489/19PPU, NJ [2019] ECLI:EU:C:2019:849. 
112 Združeni zadevi C-354/20 in C-412/20 PPU Openbaar Ministerie (Indépendance de l”autorité judiciaire 

d”émission) L in P [2019] ECLI:EU:C:2020:1033. 
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odločitvijo, ki jo je Evropski svet sprejel v skladu z 2. odstavkom 7. člena PEU.113 Na kratko 

povedano - v zadevi je SEU podrobneje pojasnilo povezavo med sistemskimi pomanjkljivostmi 

pravosodnega sistema v državi članici izdajateljici in dvomom v neodvisnost sodnika, ki odloča 

v zadevi določenega posameznika, ki je subjekt odločbe o predaji. Čeprav je Sodišče poudarilo 

pomen neodvisnosti sodnikov kot dela pravice do poštenega sojenja in sestavnega dela vrednot 

EU iz 2. člena PEU114 pa je poleg tega izpostavilo, da obstoj tovrstnih pomanjkljivosti ne vpliva 

nujno na vsako odločitev, ki jo lahko sodišča te države članice sprejmejo v vsaki posamezni 

zadevi.115 Če bi bilo tako, nobeno sodišče te države članice ne bi moglo predložiti predhodnega 

vprašanja Sodišču EU v skladu z 267. členom PDEU.116 Da bi lahko izvršitveni organ ugotovil, 

da so takšne sistemske pomanjkljivosti vplivale na položaj sodečega sodnika posameznika, 

mora izvršitveni organ preučiti še en element. Natančneje, oceniti mora, ali v zvezi z osebo, za 

katero je bil izdan ENP, obstajajo nadaljnji tehtni razlogi za prepričanje, da bo za to osebo 

obstajalo resnično tveganje kršitve njene temeljne pravice do poštenega sojenja, če bo izročena 

državi članici izdajateljici. Izvršitveni organ mora oceniti, ali ob upoštevanju i) osebnega 

položaja osebe, katere predaja se zahteva z zadevnim ENP; ii) narave kaznivega dejanja, zaradi 

katerega se ta oseba preganja; iii) dejanskega okvira, v katerem je bil izdan nalog za prijetje, 

kot so izjave državnih organov, ki bi lahko vplivale na način obravnave posameznega primera 

in ali iv) ob upoštevanju morebitnih informacij, ki mu jih je posredovalo odreditveno sodišče, 

obstajajo tehtni razlogi za domnevo, da bo tej osebi po predaji odreditvenemu državnemu 

organu države članice izdajateljice res grozila kršitev njene pravice do poštenega sojenja.117   

 

Kot je razvidno iz tega dela sodne prakse Sodišča EU, je neodvisnost sodstva predpogoj za 

opredelitev sodnega organa. To je temeljni element sistema učinkovitega varstva, ki ga je treba 

zagotoviti v okviru postopkov ENP. Vendar pa ne smemo enačiti neodvisnosti, ki se razume 

kot neločljiva sestavina pojma sodne oblasti in učinkovitega sodnega varstva. 

 

V tem smislu obstoj pravnega sredstva zoper odločitev o izdaji ENP, sprejetega s strani organa, 

ki ni sodišče, ni pogoj za opredelitev tega organa kot odreditvenega pravosodnega organa v 

                                                 
113 Sklepni predlogi generalnega pravobranilca Campos Sánchez-Bordona v združenih zadevah C-354/20 in C-

412/20 PPU Openbaar Ministerie (Indépendance de l”autorité judiciaire d”émission) L in P [2019] 

ECLI:EU:C:2020:925, odst. 76 in 83, med drugimi. 
114 L in P (op. št. 112), odst. 39-40. 
115 Ibid., odst. 42-44.  
116 Ibid. razlogovanje po sodbi v primeru C-64/16 Associação Sindical dos Juízes Portugueses 

ECLI:EU:C:2018:117, odst. 38 in 43.  
117 Ibid., odst. 59-61.  
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smislu 1. odstavka 6. člena Okvirnega sklepa o ENP, če je organ institucionalno neodvisen. 

Zahteva po sodnem nadzoru nad odločitvijo, ki jo sprejme organ, ki ni sodišče ali tribunal, ne 

spada na področje uporabe zakonskih pravil in institucionalnega okvira tega organa, temveč 

zadeva postopek za izdajo takega naloga, ki mora izpolnjevati zahtevo po učinkovitem sodnem 

varstvu.118 To varstvo mora obstajati v državi izdajateljici in se začeti izvajati pred izvršitvijo 

ENP, saj nacionalna zakonodaja, ki predvideva sodno presojo šele po predaji, ne bi izpolnjevala 

zahtev iz 47. člena Listine EU o temeljnih pravicah (glej OG in PI). 

 

  

                                                 
118 Združena primera C-566&626/19 PPU, Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg and Openbaar 

Ministerie v. JR and YC [2019] ECLI:EU:C:2019:1077, odst. 48 in 63. 
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5. Znotraj okvira 2. odstavka 19. člena PEU v povezavi s 47. členom Listine EU o 

temeljnih pravicah (in 2. členom PEU)  

 

Razumevanje pojma neodvisnosti sodstva v okviru Evropske unije se je močno izboljšalo 

zaradi sklopa sodne prakse, ki se osredotoča na pravosodne reforme v Srednji in Vzhodni 

Evropi, ki so jih uvedle vlade desne politične usmeritve. Nastalo neskladje med vrednotami, 

zapisanimi pogodbah Evropske unije in vrednotami v “novih” pogodbah, je preraslo v 

polnopravno krizo vladavine prava. Obstaja tudi razlika v osredotočenosti sodne prakse pred 

to točko, ki jo je najbolje opisal generalni pravobranilec Tanchev v svojih sklepnih predlogih 

v zadevi W. Ż. and des affaires publiques de la Cour suprême – nomination): standard, ki ga je 

Sodišče EU opisalo v zadevi Simpson in HG119  (odst. 75 in 79 obrazložitve), se osredotoča na 

“kršitev pravil o organizaciji pravosodja, zlasti glede imenovanja sodnikov: tako se sodba 

nanaša na kršitev pravil”. V sodbi A. K. in drugi pa so “določena merila za presojo, ali pravni 

okvir v zvezi z organizacijo pravosodja sam po sebi zagotavlja potrebna jamstva za zagotovitev 

neodvisnosti in nepristranskosti sodnikov”.120 Najnovejši del sodne prakse končno jasneje 

opozarja na izražanje vsebine vrednot EU, zlasti na pomen “standarda neodvisnosti in 

nepristranskosti sodnikov”. Pravna podlaga novega sklopa sodnih primerov izhaja iz 

medsebojnega vpliva 19. člena PEU, 47. člena LTP in 2. člena PEU. 

  

Pravzaprav se Sodišče EU ne bi moglo bolj strinjati z zgoraj citiranim Tanchevim tolmačenjem 

2. pododstavka 1. odstavka 19. člena PEU, in tako povzema svojo predhodno sodno prakso: 

  

“ Kot to določa člen 19(1), drugi pododstavek, PEU, morajo države članice vzpostaviti sistem 

pravnih sredstev in postopkov, s katerimi se pravnim subjektom zagotovi spoštovanje njihove 

pravice do učinkovitega sodnega varstva na področjih, ki jih ureja pravo Unije. Načelo 

učinkovitega sodnega varstva pravic, ki jih imajo pravni subjekti na podlagi prava Unije, na 

katero se tako nanaša člen 19(1), drugi pododstavek, PEU, pomeni splošno načelo prava Unije, 

ki izhaja iz skupnih ustavnih tradicij držav članic in je določeno s členoma 6 in 13 EKČP ter 

ki je zdaj potrjeno v členu 47 Listine (sodba z dne 18. maja 2021, Asociaţia „Forumul 

Judecătorilor din România” in drugi, C-83/19, C-127/19, C-195/19, C-291/19, C-355/19 in 

C-397/19, točka 190 in navedena sodna praksa). Zadnjenavedeno določbo je treba zato 

                                                 
119 Sklepni predlogi generalnega pravobranilca Tancheva v združenih zadevah C-487/19 in C-508/19 W. Ż. () and 

des affaires publiques de la Cour suprême – nomination), ECLI:EU:C:2021:289, odst. 81. 
120 Ibid. 
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ustrezno upoštevati pri razlagi navedenega člena 19(1), drugi pododstavek (glej v tem smislu 

sodbo z dne 20. aprila 2021, Repubblika, C-896/19, EU:C:2021:311, točka 45 in navedena 

sodna praksa)”.121 

  

Jasnosti navedene izjave navkljub se ob njej porajata dve vprašanji. Kot prvo se pojavi 

vprašanje glede splošnega standarda “učinkovitega sodnega varstva”, ki je zakoreninjen v 1. 

odstavku 6. člena EKČP, 47. in 48. členu Listine EU o temeljnih pravicah (kolikor to zadeva 

pravico do obrambe). Vendar pa je pravi izziv v tem delu sodne prakse določiti prag kršitve 

drugega pododstavka 1. odstavka 19. člena PEU. Na zastavljeni vprašanji odgovor počasi 

podaja sodna praksa SEU. 

 

Kar zadeva vsebino obveznosti na podlagi drugega pododstavka 1. odstavka 19. člena PEU v 

zvezi s 47. členom Listine EU o temeljnih pravicah, je SEU sprejelo najširšo možno razlago. 

Prvič, SEU izpostavlja, da je domet 19. člena širši kot domet 51. člena Listine EU o temeljnih 

pravicah. Tako morajo države članice zagotoviti učinkovito sodno varstvo ne le pri izvajanju 

prava Unije, temveč v široko razumljenem dometu prava Unije, tudi pri izvajanju lastne 

pristojnosti držav članic. Poleg tega je ob dejstvu, da 2. člen PEU odraža vrsto pogojev, ki jih 

morajo izpolniti države članice, če želijo uživati pravice in svoboščine, povezane s članstvom 

v Uniji, naloga držav članic, da ohranijo delujoč standard zaščite vladavine prava in 

“zagotovijo, da se prepreči kakršno koli nazadovanje zakonske ureditve organizacije 

pravosodja, tako da se vzdržijo sprejemanja pravil, ki bi ogrožala neodvisnost sodnikov”.122  

Poleg tega je v zadevi Asociaţia „Forumul Judecătorilor din România” in drugi Sodišče EU 

dodatno zapovedalo napredek v smislu razvoja ustreznih jamstev v posamezni državi članici.123 

Da bi pripisali še večji pomen 1. odstavku 19. člena PEU, mu je SEU v zadevi A. B. implicitno 

priznalo lastnost neposrednega učinka.124  

 

                                                 
121 C-487/19 in C-508/19 W. Ż. () and des affaires publiques de la Cour suprême – nomination), 

ECLI:EU:C:2021:798, odst. 102.  
122 C-791/19 Komisija proti Republiki Poljski ECLI:EU:C:2021:596, odst. 2. Glej tudi zadevo v reševanju C-

204/21 Komisija proti Poljski [2021] ECLI:EU:C:2021:593, kjer je do sedaj Sodišče 14. julija 2021 odredilo 

začasne ukrepe v obliki prepovedi sojenja Disciplinske zbornice poljskega Vrhovnega sodišča.  
123 Združeni primeri C-83/19, C-127/19, C-195/19, C-291/19, C-355/19 in C-397/19 Asociaţia “Forumul 

Judecătorilor din România” [2021] ECLI:EU:C:2021:393. Več o primeru: Moraru M. in Bercea R., “The First 

Episode in the Romanian Rule of Law Saga: Joined Cases C-83/19, C-127/19, C-195/19, C-291/19, C-355/19 and 

C-397/19, Asociaţia “Forumul Judecătorilor din România, and their follow-up at the national level” [Cambridge 

University Press] European Constitutional Law Review 1. 
124 C-824/18 A. B. (op. št. 63).  
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Drugič, že v zadevi Associação Sindical dos Juízes Portugueses125 je bilo jasno, da je vsebina 

obveznosti držav članic iz drugega pododstavka 1. odstavka 19. člena PEU določena s 47. 

členom Listine EU o temeljnih pravicah: dejstvo, na katerem je temeljila poznejša sodna praksa 

Sodišča EU. Kasneje je generalni pravobranilec Tanchev v zadevi Komisija proti Republiki 

Poljski (disciplinski senat vrhovnega sodišča) menil, da mora skladno s 1. odstavkom 19. člena 

“razlaga učinkovitega sodnega varstva vključevati pravico do sodišča, ustanovljenega z 

zakonom, pravico do obravnavanja zadeve v razumnem roku in pravico do obrambe, kot je 

zapisana v členih 47 in 48 Listine”.126 Kasneje je Sodišče ta standard uporabilo za presojo 

nacionalnih ukrepov v zvezi z disciplinsko ureditvijo za sodnike.127  

 

Presoja obstoja kršitve 19. člena PEU je nekoliko drugačna. Gre za ugotavljanje obsega 

pomanjkljivosti določenega pravosodnega sistema, pri čemer Sodišče doslej ni podalo formule, 

temveč se je osredotočilo na uporabo in presojo kršitve v posameznih primerih. Kljub temu je 

mogoče iz sodne prakse in mnenj generalnih pravobranilcev izluščiti nekatere smernice in 

abstracto. Za ugotavljanje kršitve 19. člena PEU je treba oceniti, ali je nepravilnost “take vrste 

in teže, da ustvarja realno tveganje, da bi druge veje oblasti, zlasti izvršilna oblast, lahko 

neupravičeno uporabile diskrecijsko pravico, ki bi spodkopala integriteto izida postopka 

imenovanja in tako pri posameznikih vzbudila upravičen dvom v neodvisnost in 

nepristranskost zadevnega sodnika ali sodnikov, kar velja, ko gre za temeljna pravila, ki so 

sestavni del vzpostavitve in delovanja tega pravosodnega sistema”.128   

 

V posebnih okoliščinah zadeve Komisija proti Republiki Poljski (disciplinski senat vrhovnega 

sodišča) je Sodišče ocenilo stališče Disciplinskega senata Vrhovnega sodišča in poudarilo, da 

mora disciplinske zadeve v zvezi s sodniki rednih sodišč pregledati sodišče, “ustanovljeno z 

zakonom”.129 Problem v obravnavani zadevi je bil namreč v tem, da ima predsednik 

                                                 
125 C-64/16 Associação Sindical dos Juízes Portugueses [2018] ECLI:EU:C:2018:117, odst. 45.  
126 Sklepni predlogi generalnega pravobranilca Tancheva v zadevi C-791/19 Komisija proti Republiki Poljski 

ECLI:EU:C:2021:366, odst. 71-72.  
127 Glej predvsem C-791/19 Komisija proti Republiki Poljski ECLI:EU:C:2021:596, odst. 192.  
128 Sklepni predlogi generalnega pravobranilca Tancheva v zadevi  C-487/19 in C-508/19 W. Ż. () and des affaires 

publiques de la Cour suprême – nomination) (op. št. 121), odst. 75. 
129 C-791/19 Komisija proti Republiki Poljski (op. št. 127), odst. 159-177. Sodišče v svojem razlogovanju pojasni 

vzporednost njegove razlage z razlago ESČP, zlasti v zadevi C-38/18 Gambino in Hyka [2019] 

ECLI:EU:C:2019:628, odst. 39 in v Savino in drugi proti Italiji, opr. št. 7214/05, 20329/05 in 42113/04, 28. april 

2009, odst. 94 in 95 ter navedena sodna praksa.  
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Disciplinske zbornice v skladu s poljsko zakonodajo diskrecijsko pravico določiti disciplinsko 

sodišče, ki je krajevno pristojno za obravnavo disciplinske zadeve sodnika rednega sodišča.130 

Tveganje za zlorabe je povezano s potencialno možnostjo, da se takšno pooblastilo uporabi za 

usmerjanje določenih zadev k določenim sodnikom in za izogibanje dodelitvi zadev drugim 

sodnikom ali za izvajanje pritiska na tako določene sodnike.131 Poleg tega ima to pooblastilo 

predsednik Disciplinskega senata, torej “organ, ki je poklican, da kot sodišče druge stopnje 

obravnava pritožbe, vložene zoper odločbe, ki jih je izdalo to disciplinsko sodišče, disciplinski 

senat, katerega neodvisnost in nepristranskost nista zagotovljeni”.132 Pomanjkanje neodvisnosti 

Disciplinske zbornice je bilo ocenjeno v luči širšega konteksta reform pravosodnega sistema 

na Poljskem, zlasti značilnosti zbornice, načina imenovanja njenih članov ter konteksta in 

okoliščin, v katerih je bila zbornica ustanovljena, zlasti spremembe načina imenovanja in 

sestave Nacionalnega sodnega sveta, skrajšanja mandata sodnikov Vrhovnega sodišča in 

predhodne spremembe delovanja Ustavnega sodišča. Sodišče EU je ugotovilo, da so vse 

navedene spremembe pomenile zmanjšanje varstva vrednote vladavine prave, s tem pa tudi 

kršitev 1. odstavka 19. člena PEU.133  

 

Sodišče je ponudilo tudi razmislek o obsegu odgovornosti sodnikov, če bi v postopku 

disciplinskih ukrepov pristojni organ izpolnjevali pogoje nepristranskosti in neodvisnosti 

sodnikov. Predvsem pa lahko sodniško odgovornost le v zelo izjemnih primerih sproži sodna 

odločba, ki jo je sprejel določen sodnik. Vendar pa “tovrstne zahteve po neodvisnosti očitno 

niso namenjene podpiranju kakršnih koli resnih in popolnoma neopravičljivih oblik ravnanja 

sodnikov, ki bi na primer zajemale naklepno in slaboverno zlorabo oz. zlorabo zaradi posebej 

resne in hude malomarnosti nacionalne zakonodaje in zakonodaje EU, katere spoštovanje 

morajo zagotavljati, ali samovoljno ravnanje ali zavračanje pravice, kadar morajo kot varuhi 

dolžnosti razsojanja odločati v sporih, ki jim jih predložijo posamezniki”.134 Takšne okoliščine 

morajo biti jasno in natančno opredeljene v zakonodaji.135 

 

 

                                                 
130 Ibid., odst. 172.  
131 Ibid., odst. 173; s tem v zvezi glej tudi Miracle Europe kft v. Hungary, opr. št. 57774/13, 12. Januar 2016, odst. 

58. 
132 Ibid., odst. 80-113.  
133 Ibid., odst. 112 in nasl.  
134 Ibid., odst. 137 in 141.  
135 Ibid., odst. 140, glej tudi združena primera C-83/19, 127/19 & 195/19 Asociaţia “Forumul Judecătorilor Din 

România” [2021] ECLI:EU:C:2021:393, odst. 234. 
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6. Znotraj okvira 49. člena PEU po pridružitvi 

 

Končno pride pod drobnogled sodne prakse tudi nujna povezanost med stalnim članstvom v 

Evropski uniji in pogoji za pridružitev. Do sedaj je SEU v dveh zadevah izpostavilo obveznost 

tako spoštovanja določenih vrednot po pridružitvi EU (Wightman in drugi)136 kot obveznosti 

ohranjanja standarda učinkovitega sodnega varstva in sodniške neodvisnost vsaj na nivoju, kot 

je bil ob času pridružitve (Repubblika).137 

 

Še posebej v zadevi Repubblika je SEU vzpostavil revolucionaren most med 2. in 49. členom 

PEU, ko pa se zahteva previden pristop pa tudi 19. členom PEU. Ta povezava vodi do jasne 

obveznosti nadaljnje uporabe načel po pridružitvi k EU. Poleg tega lahko po Kochenovi 

utemeljitvi SEU enostavno uporabi povezavo med 2. in 49. členom PEU za temeljito preiskavo 

“lažnih reform” pravosodnih sistemov v državah članicah.138 Repubblika je znana tudi kot 

zadeva, ki izvira iz konteksta actio popularis, namenjena preizkusu ustavnih določb, ki urejajo 

imenovanje sodnikov.139 Potrjuje namreč prekrivanje v smislu vsebine obveznosti iz 47. člena 

Listine EU o temeljnih pravicah in 1. odstavka 19. člena PEU, ki po besedah generalnega 

pravobranilca Hogan vključije med drugim tudi dolžnost zagotavljanja sodniške neodvisnosti 

in nepristranskosti.140 

 

V novejši sodbi Asociaţia „Forumul Judecătorilor din România”,141 tokrat glede romunskih 

reform organizacije sodstva, se SEU naveže na obveznost držav članic, da po pridružitvi 

ohranjajo evropske vrednote. Poudarja, da obstaja skupen standard varstva vladavine prava (s 

katerim se je Sodišče pripravljeno ukvarjati, vendar pa se to v danem primeru ne izkaže za 

potrebno), ki temelji na 2. členu PEU. Obstoj Mehanizma sodelovanja in preverjanja (MSP)142 

                                                 
136 C-621/18 Wightman in drugi [2018] ECLI:EU:C:2018:999. 
137 C-896/19 Repubblika [2021] ECLI:EU:C:2021:311. 
138 Kochenov, Dimitry Vladimirovich; Dimitrovs, Aleksejs: Solving the Copenhagen Dilemma: The Repubblika 

Decision of the European Court of Justice, VerfBlog, 2021/4/28, https://verfassungsblog.de/solving-the-

copenhagen-dilemma/, DOI: 10.17176/20210428-101313-0. 
139 Podelitev odločilne moči predsedniku vlade, kar po mnenju SEU ni sporno samo po sebi, dokler je v process 

vključen organ, ki poda mnenje o kandidaturah. Glej C-896/19 Repubblika (op. št. 137), odst.  46, 72-73.  
140 Sklepni predlogi v zadevi A. K. in drugi (odst. 85) in Sklepni predlogi generalnega pravobranilca Hogan v 

zadevi Repubblika, C-896/19 ECLI:EU:C:2020:1055. 
141 Združena primera C-83/19, 127/19 & 195/19, Asociaţia “Forumul Judecătorilor Din România” [2021] 

ECLI:EU:C:2021:393. 
142 Sodišče opozori na odločbo Komisije 2006/928/EC z dne 13. decembra 2006 o vzpostavitvi mehanizma za 

sodelovanje in preverjanje napredka Romunije pri izpolnjevanju posebej določenih meril na področjih reforme 

pravosodja in boja proti korupciji. Pomembno je, da se členi 2, 37 in 38 Odločbe glede razmer v povezavi s 

pridružitvijo Republike Bolgarije in Romunije in prilagoditev na Pogodbe, na katerih je bila Evropska unija 

ustanovljena, ki se berejo v povezavi s členoma 2 in 49 PEU, razlagajo na način, da glede na njeno pravno naravo, 

https://dx.doi.org/10.17176/20210428-101313-0
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spreminja standard in obravnavo Bolgarije in Romunije, kar SEU vidi kot problematičen ukrep. 

Tako ne glede na to, da so bili dokumenti na podlagi MSP relevantni, ti ne morejo biti glavno 

orodje za zaščito romunskih sodnikov. Nacionalna zakonodaja, ki ureja organizacijo 

pravosodja v Romuniji, mora torej biti skladna z navedenim standardom v zvezi s 1. odstavkom 

19. člena PEU.143 Sodišče je zakonodajo, ki je vzpostavljala poseben oddelek državnega 

tožilstva z izključno pristojnostjo preiskovanja kršitev sodnikov in tožilcev, presodilo kot 

nezdružljivo s standardom, saj ni bila utemeljena z objektivnimi in preverljivimi pogoji, 

povezanimi z namenom ustvarjanja brezhibnega delovanja pravosodnega sistema. Prav tako ni 

bilo na voljo nikakršnih jamstev, ki bi, prvič, preprečevala tveganje, da bi se takšen oddelek 

uporabil kot orodje za politični nadzor nad delom sodnikov, kar bi zelo verjetno spodkopalo 

njihovo neodvisnost, in drugič, zagotovila, da so izključne pristojnosti glede teh sodnikov in 

tožilcev popolnoma skladne z zahtevami iz 47. in 48. člena Listine EU o temeljnih pravicah. 

 

Končno v zadevi Asociaţia „Forumul Judecătorilor din România” Sodišče zastavi osnovna 

pravila, ki obravnavajo položaj in osebno odgovornost sodnikov za sodniške napake. 

 

Kar se tiče odgovornosti za sodniške odločitve, ki kršijo pravo EU, je Sodišče spomnilo na 

sklepe iz zadeve Köbler, ki kažejo na dejstvo, da: “[se zdi, da] možnost, da je država pod 

določenimi pogoji lahko odgovorna za sodne odločbe, ki so v nasprotju s pravom Skupnosti, 

ne pomeni posebne nevarnosti, da bi se s tem ustvaril dvom o neodvisnosti sodišča, ki odloča 

na zadnji stopnji”.144 Navedeno pomeni, da tovrstna možnost vključuje situacijo, kjer je po 

nacionalnih pravilih sodna odločba obremenjena s sodniško napako. Sodišče je poudarilo, da 

bodo nacionalna pravila ubesedena na splošen in abstrakten način, kar samo po sebi ne bo 

ogrozilo sodniške neodvisnosti.145  

 

                                                 
vsebinsko in časovno učikovanje, Odločba 2006/928 sodi v domet Pogodbe med državami članicami EU in 

Republiko Bolgarijo in Romunijo glede pridružitve Republike Bolgarije in Romunije k EU. Merila uspešnosti v 

Aneksu k odločbi 2006/928 so namenjena zagotavljanju upoštevanja vrednote vladavine prava iz 2. člena PEU s 

strani Romunije. Omenjena merila pa Romunijo zavezujejo v smislu, da mora Romunija sprejeti ustrezne ukrepe, 

da bo dosegla omenjena merila. Pri tem mora skladno z načelom lojalnega sodelovanja iz 3. odstavka 4. člena 

PEU upoštevati priporočila, ki jih pripravi Komisija na podlagi odločbe. Združene zadeve C-83/19, 127/19 & 

195/19, Asociaţia “Forumul Judecătorilor Din România”, odst, 178. 
143 Ibid., odst. 186. 
144 C-224/01 Köbler [2003] ECLI: EU:C:2003:513, odst. 42.  
145 Združena primera C-83/19, 127/19 & 195/19, Asociaţia “Forumul Judecătorilor Din România” (op. št. 135), 

odst. 226. 
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V zvezi z osebno odgovornostjo sodnikov za škodo, ki izvira iz sodniške napake, pa je sodišče 

prepoznalo korist v predpisovanju takšnih pravil kot spodbudo za dosego cilja učinkovitosti 

sodnega sistema. Ne glede na to pa je Sodišče poudarilo potrebo, da mora biti izvajanje teh 

pristojnosti in predpisovanje takšnih pravil skladno s pravom EU, še posebej s standardom 

učinkovitega sodnega varstva in sodniške neodvisnosti.146 Sodišče je poudarilo, da lahko 

sistem, ki vzpostavlja osebno odgovornost sodnikov za sodniške napake, posega v načelo 

sodniške neodvisnosti s tem, da vpliva na odločanje sodnikov.147 Tako je tovrstna odgovornost 

sodnikov omejena na izjemne primere, ki naj bodo utemeljeni na objektivnih in preverljivih 

kriterijih, oblikovanih na način, da bi izločili vsakršno tveganje zunanjih pritiskov na vsebino 

sodne odločbe. Nacionalne določbe naj tudi nudijo jamstva, ki se nanašajo na čas preiskave, 

pri čemer naj se ustrezno upošteva sodnikova pravice do obrambe. Takšni kriteriji bi morali 

biti jasno in določno oblikovani.148 Sodišče je na kratko podalo presojo romunskega scenarija, 

pri čemer je ocenilo majhno verjetnost ustvarjanja zunanjega pritiska na sodeče sodnike, vendar 

pa je grajalo omejen obseg jamstev, ki bi jim zagotovil pravico do obrambe.149  

 

Če povzamemo: “člen 2 in člen 19(1), drugi pododstavek, PEU [je] razlagati tako, da ne 

nasprotujeta nacionalni ureditvi, ki ureja premoženjsko odgovornost države in osebno 

odgovornost sodnikov za škodo, nastalo zaradi sodne zmote, ter ki pojem „sodna zmota” 

opredeljuje splošno in abstraktno. Nasprotno pa je treba ti določbi razlagati tako, da 

nasprotujeta taki ureditvi, kadar določa, da se ugotovitev obstoja sodne zmote, napravljena v 

okviru postopka za uveljavljanje premoženjske odgovornosti države, ne da bi bil zadevni 

sodnik zaslišan, upošteva v okviru poznejšega postopka glede regresnega zahtevka, s katerim 

se uveljavlja osebna odgovornost tega sodnika, ter kadar na splošno ne vsebuje jamstev, 

potrebnih za izognitev temu, da bi se tak regresni zahtevek uporabil kot orodje za izvajanje 

pritiska na delo sodišč, in za zagotovitev spoštovanja pravice zadevnega sodnika do obrambe, 

da bi se odpravila vsakršen legitimen dvom posameznikov o zavarovanosti sodnikov pred 

zunanjimi dejavniki, ki bi lahko usmerjali njihove odločitve, in vtis, da ti sodniki niso neodvisni 

in nepristranski, kar bi lahko omajalo zaupanje, ki ga mora v demokratični družbi in v pravni 

državi pri teh posameznikih zbujati pravosodje”.150  

 

                                                 
146 Ibid., odst. 229-231. 
147 Ibid., odst. 232. 
148 Ibid., odst. 234-237. 
149 Ibid., odst. 239. 
150 Ibid., odst. 241. 
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7. Sodišče EU in arbitražna razsodišča 

 

Prisotnost arbitražnih institucij v sodni praksi SEU je dokaj omejena, delno zaradi dejstva, da 

dolgo obdobje SEU arbitražnih razsodišč ni smatralo kot subsumabilne pod dikcijo 267. člena 

PDEU.151 Vse do zadeve Achmea se je s tem srečalo ob treh priložnostih: v zadevah Danfoss 

(C-109/88); Merck Canada (C-555/13) in Ascendi (C-377/13). Razlogi, da je sprejelo svojo 

pristojnost v teh treh zadevah so se razlikovali od tega, da je bila arbitraža obvezna (v primeru 

Danfoss), integrirana v nacionalni pravni sistem (Merck Canada), ali pa je bila po svoji naravi 

stalna in je izpolnjevala ostale pogoje.  

 

Sodba v primeru Achmea potrjuje odločilen faktor, da je določen organ kvalificiran kot 

“sodišče oz. tribunal” v smislu 267. člena PDEU, če je integralni del nacionalnega 

pravosodnega sistema. Navedeni pogoj pa ni bil izpolnjen v omenjenem odmevnem primeru.  

 

V luči zgoraj zapisanega in relativne odsotnosti presoje statusa arbitražnih razsodišč v sodni 

praks SEU velja izpostaviti, da položaj arbitrov še ni bil naslovljen v splošni sodni praksi.  

 

  

                                                 
151 Barbara Alicja Warwas, The state of research on arbitration and EU law: Quo vadis European 

arbitration?, EUI LAW, 2016/23 – http://hdl.handle.net/1814/44226, str. 17 in nasl. 

http://hdl.handle.net/1814/44226
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3) Pred osredotočanjem na praktične študije primera: sodni sistemi v stalnem 

razvoju 

 

Obveznosti držav, ki izhajajo iz EKČP in Pogodb EU, v zvezi s široko zastavljeno pravico do 

poštenega sojenja s prepoznanimi jasnimi posledicami za vladavino prava v Evropi so imele 

vpliv na predsodke glede ustavnih ureditev odnosov med državam in mednarodnimi organi.  

 

Tako smo v sistemu EKČP videli izziv poljske vlade Sodišču po odločitvi v zadevi Xero Flor 

Sp. Z o. o. proti Poljski,152 ki je obstoječa pravila o poljskem Ustavnem sodišču postavila izven 

dometa pojma “z zakonom ustanovljenega sodišča” iz 6. člena EKČP. Taisto poljsko Ustavno 

sodišče je 6. člen EKČP nemudoma razglasilo za protiustavnega. Podobno je kot odziv na 

sodbe SEU poljsko Ustavno sodišče153 ponovno odprlo razpravo o primarnosti prava EU v 

poljskem pravnem sistemu.  

 

Deluje, kot da je pričujoča razprava nujno potrebna in neizbežna v luči širitve dometa presoje 

SEU, ki se je začela s sodno prakso iskanja sogovornikov v smislu 267. člena PDEU, nato je 

razpravo razširila z inkorporacijo vprašanj vladavine prava v širšem smislu in pa obveznosti 

držav članic, da tudi po pridružitvi spoštujejo vrednote EU. S tem v zvezi je v zadevi Asociaţia 

„Forumul Judecătorilor din România” vnovič preusmerilo pozornost na 19. člen PEU, s 

katerim je utemeljilo svoj sklep in poudarilo, da je potrebno “načelo primarnosti prava razlagati 

tako, da nasprotuje ustavni ureditvi države članice, kot jo razlaga ustavno sodišče te države, v 

skladu s katero nižjemu sodišču ni dovoljeno, da na podlagi lastne pristojnosti ne uporabi 

nacionalne določbe, ki spada na področje uporabe Odločbe 2006/928 in za katero meni, da je 

na podlagi sodbe Sodišča v nasprotju s to odločbo ali s členom 19(1), drugi pododstavek, 

PEU”.154
 

  

                                                 
152 Xero Flor w Polsce sp. z o.o. proti Poljski, opr. št. 4907/18, 7. maj 2021. 
153 Poljsko Ustavno sodišče, K3/21 Ocena skladnosti izbranih določb PEU s poljsko Ustavo, uradni prevod v 

angleščino dostopen na <https://trybunal.gov.pl/en/hearings/judgments/art/11662-ocena-zgodnosci-z-

konstytucja-rp-wybranych-przepisow-traktatu-o-unii-europejskiej> , dostopano dne 30. oktober 2021. 

Upoštevajte, da slednje ni prvo na seznamu evropskih ustavnih sodišč, ki so tako postopala. Glej M. Bonelli, 

“Let”s take a deep breath: on the EU (and academic) reaction to the Polish Constitutional Tribunal”s ruling”. 
154 Združena primera C-83/19, 127/19 & 195/19 Asociaţia “Forumul Judecătorilor Din România” (op. št. 135), 

odst. 252. 
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II. del. Praktične študije primera  

 

Uvod – glede oblikovanja študij primera 

 

Medtem ko se v prvem delu pričujoči priročnik osredotoča na vire sodniške neodvisnosti in 

razumevanje standarda na bolj abstraktni ravni, kar odseva tako akademski diskurz kot širše 

standarde sodniške neodvisnosti, se drugi del osredotoča na zamišljanje številnih scenarijev, ki 

opozarjajo tako na položaj sodnika ali drugega pravnega profesionalca v litigaciji, kot tudi na 

specifične izzive, ki so povezani tako s kršitvami pravil o ustvarjanju pravil glede določenih 

vidikov organizacije sodnega sistema.  

 

Pet študij primera, ki bodo predstavljene spodaj, se prekriva z dvema skupinama ureditev v 

državah članicah EU, kar pojasni obstoj obilice primerov, ki izvirajo iz določenih sistemov in 

odsotnost primerov iz ostalih. Merilo za razlikovanje teh ureditev je aktivna udeležba vlad in 

oblasti nasploh pri prilagajanju pravosodnega sistema in nemara celo pri širši reformi celotnega 

pravnega sistema.  

 

Prvi dve ureditvi predstavljata stanje, kjer so se dogajale reforme, kar je sprožilo sprejetje nove 

zakonodaje in javne razprave (ter strah pred “novim”). Sprejetje nove zakonodaje, še posebej 

takšne, ki temeljito spreminja strukturo pravosodnega sistema, ponuja možnost samorefleksije 

in dialoga, ki v večplastnem sistemu varstva temeljnih pravic v EU nujno vključuje sodišča na 

različnih nacionalnih in nadnacionalnih nivojih. Na drugi strani je načelo medsebojnega 

priznavanja, še posebej na področju ENP in azilnega prava, sprožilo horizontalni dialog med 

sodišči na enakem nivoju. Slednje predstavlja ureditev, v kateri se razvoj standardov sodniške 

neodvisnosti, nepristranskosti in odgovornosti trenutno dogaja na formaliziran način in je 

natančno razdelan ter predstavljen v spodnjih študijah primerov.  

 

Druga ureditev je manj bogato zastopana v sodni praksi (zategadelj formaliziran dialog), 

vendar pa vključuje sisteme, ki se zdijo zanesljivi v smislu deljenja pravice in vzbujajo 

zaupanje. Tu so ključne kontinuirane in kritične izboljšave sistema, razvoj deontološke 

dimenzije in prispevek h gradnji zaupanja tako v danem sistemu kot tudi onkraj njega. Na nek 

način bodo te ureditve morale poiskati odsev lastne arhitekture in oblikovanja v zrcalu 

standardov sodniške neodvisnosti, nepristranskosti in odgovornosti, ki so razviti na temeljih 

prve ureditve. 
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Glede oblikovanja študij primera velja povedati, da njihova razvrstitev odseva najbolj vidne 

vzorce okoliščin, ki kar kličejo po litigaciji. Znotraj vsake od petih študij primera bomo 

predstavili tako nacionalno kot nadnacionalno pravo, ki se osredotoča na teme, še posebej 

razvidne v vsaki posamezni zadevi.  

 

Tako se Študija primera št. 1 začne s poudarkom na načelu medsebojnega priznavanja, kar 

predvideva medsebojno zaupanje, ki je zgrajeno na skupnih vrednotah, natančneje na vladavini 

prava. Poudarek je torej na načelu medsebojnega priznavanja v kontekstu EPN in na uporabi 

dvostopenjskega testa, ki ga je mogoče razbrati iz sodne prakse SEU v zadevah LM in  L. in P. 

Sklopi sodne prakse so razvrščeni glede na nacionalne kriterije s kratkim komentarjem 

prihodnjega razvoja. Ta scenarij ponuja široko razpravo glede položaja organov, ki so vključeni 

v kazenskem postopku na eni strani, na drugi strani pa tudi glede položaja sodnikov 

posameznikov, ki so pozvani, naj presojajo brezhibnost pravosodnega sistema druge države 

članice Evropske unije.  

 

Študija primera št. 2 nudi vpogled v sodišča in tribunale v okviru prava EU skozi prizmo 267. 

člena PDEU v specifičnem kontekstu odkrivanja sogovornikov SEU v danem primeru. Slednje 

je uporabno predvsem v primerih, kjer so vključeni organi s kvazi-sodno funkcijo, katerih 

interakcije s SEU so odvisne od njihove klasifikacije kot “sodišče (oz. tribunal)”, s tem pa tudi 

od izpolnjevanja lastnosti neodvisnosti in nepristranskosti.  

 

Študija primera št. 3 se posveti razmisleku o vplivu standardov sodniške neodvisnosti, 

nepristranskosti in odgovornosti na sodnike pri presoji njihovega lastnega pravnega sistema. 

Navedeno se pogosto zgodi, ko so nova zakonodaja in okoliščine njenega sprejema predmet 

presoje tako pred mednarodnimi, kot pred nacionalnimi sodišči.  

 

Študija primera št. 4 se osredotoči na deležnike, ki so vključeni v postopek presoje lastnega 

pravnega sistema in končno obrambe standarda vladavine prava. 

 

Končno je v Študiji primera št. 5 poudarek na standardu neodvisnosti arbitrov in mediatorjev, 

zlasti ko njihovo ravnanje odstopa od siceršnjih pričakovanj za nepristranske, neodvisne 

organe, katerim je zaupana pristojnost razrešitve določenega primera.  
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V zadnjem delu priročnika bo vsaka študija primera povezana z ustreznim hipotetičnim 

primerom, oblikovanim kot pripomoček za usposabljanje.  
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Študija primera št. 1 – Presoja jamstev sodniške neodvisnosti in nepristranskosti 

v pravnem sistemu druge države članice kot predpogoj medsebojnega zaupanja – 

Evropski nalog za prijetje155 

 

1. Trendi v sodni praksi  

 

a) Nastanek standarda 

 

Okvirni sklep 2002/584/JHA o evropskem nalogu za prijetje (ENP) je vzpostavil sistem za 

predajo obsojencev ali osumljencev med sodnimi organi z namenom izvajanja preiskav ali 

izvrševanjem sodb. V odnosih med državami članicami je nadomestil multilateralni sistem 

izročitev, ki je temeljil na Evropski konvenciji o izročitvi iz leta 1957. Skratka, izvršitveni 

sodni organ ima dolžnost izvršiti EPN izdan s strani sodnega organa v drugi državi članici. 

Izvršitev EPN lahko zavrne le, ko obstajajo bodisi prisilni bodisi opcijski razlogi za neizvršitev. 

Omenjeni razlogi so taksativno našteti v Okvirnem sklepu.  

 

Načelo medsebojnega priznavanja, na katerem temelji mehanizem ENP, je pogojeno z 

medsebojnim zaupanjem med državami članicami, kar od vsake države članice zahteva 

prepričanje, da vse ostale države članice spoštujejo pravo EU, še posebej temeljne pravice, ki 

jih priznava pravo EU, razen v izjemnih primerih. V tem kontekstu je vodilna sodba v zadevi 

Aranyosi in Caldararu (združena primera C-404/15 in C-659/15 PPU), v kateri je SEU 

zapisalo, da morajo nacionalna sodišča kot izvršitveni organi opraviti dvostopenjski test preden 

zavrnejo izvršitev ENP, izdanega s strani (pravo)sodne oblasti druge države članice, kjer bi 

lahko bile ogrožene temeljne pravice zadevne osebe.  

 

Dvostopenjski test zahteva, prvič, da obstajajo sistemske in splošne pomanjkljivosti, ki 

učinkujejo na varstvo temeljnih pravic v državi članici izdajateljici (predvsem zaradi napak v 

pripornem sistemu). Izvršitveni (pravo)sodni organi se morajo opreti na objektivne, zanesljive, 

natančne in ustrezno posodobljene informacije o pogojih pridržanja, ki prevladujejo v državi 

članici izdajateljici. Te informacije se lahko pridobijo iz sodb mednarodnih sodišč, kot so sodbe 

ESČP, sodb sodišč države članice izdajateljice ali odločitev, poročil in drugih dokumentov, ki 

jih pripravijo organi Sveta Evrope ali Združenih narodov.  

                                                 
155 Ustvarili Nicole Lazzerini & Marcella Ferri, Univerza v Firencah. 
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Kljub temu na podlagi golega obstoja dokazov o sistemskih ali splošnih pomanjkljivostih glede 

pripornih razmer v odreditveni državi članici ni mogoče z gotovostjo predpostaviti, da bo 

prizadeti posameznik ob predaji v konkretnem primeru podvržen nečloveškemu ali 

ponižujočemu ravnanju. Izvršitveni sodni organ mora zato nadalje presoditi, ali obstajajo 

vsebinski razlogi za domnevo, da bo zadevni posameznik izpostavljen omenjenemu tveganju 

glede na razmere, predvidene v primeru njegovega pripora v odreditveni državi članici. 

 

S tem namenom je sodišče na podlagi 15. člena Okvirnega sklepa o evropskem nalogu za 

prijetje poudarilo, da mora izvršitveni organ od odreditvenega zahtevati vse potrebne dodatne 

informacije, slednji pa jih mora zagotoviti. Če obstoja tveganja ni mogoče ovreči v razumnem 

roku, mora izvršitveni sodni organ odločiti o ustavitvi postopka predaje.  

 

Pristop, ki ga je razvilo v Aranyosi in Caldararu, je sodišče potrdilo v drugih sodbah, zlasti v 

ML in Dorobantu. Vse omenjene zadeve se nanašajo na prepoved nečloveškega ali 

ponižujočega ravnanja v povezavi s pripornimi razmerami. Kljub temu Sodišče od izdaje 

sodbe, znane pod imenoma LM oziroma Celmer (zadeva C-216/18, Minister za pravosodje in 

enakost), priznava, da je sodišče, zaprošeno za izvršitev evropskega naloga za prijetje, 

izvirajočega iz države članice, v kateri obstajajo težave z vladavino prava v nekaterih primerih 

dolžno zavrniti takšno izvršitev. Zaprošeno sodišče mora pred tovrstnim sklepom kljub temu 

sodelovati s pravosodnim organom, ki je izdal nalog, da ugotovi, ali obstaja resna nevarnost, 

da bo zadevni osebi kršena pravica do učinkovitega sodnega varstva, ki jo zagotavlja 47. člen 

Listine, ki izrecno določa pravico do nepristranskega sodišča. Povedano drugače – tudi za 

odločitev o začasni prekinitvi pravosodnega sodelovanja je še zmeraj predvidena faza, v kateri 

poteka pravosodno sodelovanje.  

 

Pojem neodvisnosti predpostavlja, da organ, pred katerim bo obravnavana oseba kazensko 

preganjana, izvaja svojo sodno funkcijo povsem avtonomno, brez podvrženosti kakršnim koli 

hierarhičnim omejitvam ali podrejenosti kateremu koli drugemu organu in ne da bi sprejemal 

ukaze ali navodila iz kakršnega koli vira. Organ mora biti zato zaščiten pred zunanjimi posegi 

ali pritiski, ki bi lahko oslabili neodvisno presojo njegovih članov in vplivali na njihove 

odločitve. V skladu s sodbo v zadevi AK (zadeva C-585/18) neodvisnost med drugim 

predpostavlja obstoj pravil glede sestave organa ter imenovanja, trajanja mandata in razlogov, 

iz katerih se lahko član organa vzdrži, ter razlogov za njegovo zavrnitev ali razrešitev. Ta 
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pravila morajo razbliniti vsakršen razumen dvom o neodvisnosti organa od zunanjih 

dejavnikov in njegovi nevtralnosti glede interesov, ki jih obravnava.  

 

Poleg povedanega je Sodišče v zadevi L in P, znani tudi kot Openbaar Ministerie (zadeva C-

354/20 PPU), poudarilo, da v primeru obstoja dokazov o sistemskih ali splošnih 

pomanjkljivostih, ki vplivajo na sodni sistem organa, ki je izdal ENP, izvršitveni pravosodni 

organ ne sme domnevati, da je izpolnjen tudi drugi pogoj testa, vzpostavljenega v zadevi LM. 

Nasprotno, opraviti mora specifično in natančno presojo, v kateri mora med drugim upoštevati 

osebni položaj zahtevane osebe, naravo obravnavanega kaznivega dejanja in sklop dejstev, v 

povezavi s katerimi je bil nalog izdan, kot npr. izjave javnih oblasti, ki lahko vplivajo na 

obravnavo posameznega primera. 

 

b. Postopkovne konstelacije 

 

Z dvostopenjskim testom, ki ga je Sodišče razvilo v zadevi LM, so se poleg irskega, ki je podalo 

vprašanje za predhodno odločanje v omenjeni zadevi, ukvarjala tudi druga sodišča. Analiza 

relevantne sodne prakse (gl. naslednji oddelek) kaže, da se poglavitne težave tako za 

izvršitvene organe kot za zagovornike zahtevane osebe nanašajo na ugotavljanje/dokazovanje 

drugega pogoja dvostopenjskega testa. 
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2. Predstavitev sklopov primerov po državah 

 

Irska sodna praksa: neposredno sledenje sodbi Sodišča EU v zadevi LM (dr. Marcella Ferri, 

Univerza v Firencah) 

 

 High Court of Ireland, sodba z dne 1. avgusta 2018, Minister za pravosodje in 

enakost -v- Celmer (št. 4), [2018] IEHC 484 

Po odločitvi SEU v zadevi LM je dvostopenjsko presojo, ki jo je opredelilo Sodišče, 

uporabil irski High Court. Sodnica Donnelly (High Court) je spoznala obstoj resne 

nevarnosti kršitve pravice do poštenega sojenja, izhajajoče iz pomanjkanja 

neodvisnosti poljskih sodišč zaradi sistemskih ali splošnih pomanjkljivosti, pogostih 

v poljskem sodnem sistemu. V zvezi z drugim korakom testa iz zadeve LM se je 

Donnelly J. odločila pridobiti dodatne informacije od sodnega organa, ki je izdal ENP, 

da bi ugotovila obstoj dejanskega tveganja kršitve v zvezi s konkretnim obdolžencem.  

 

https://www.bailii.org/ie/cases/IEHC/2018/H484.html
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 High Court of Ireland, sodba z dne 19. novembra 2018, Minister za pravosodje in 

enakost -v- Celmer (št. 5), [2018] IEHC 639 

Po High Court presoji je v konkretni zadevi obstajala resna nevarnost pomanjkanja 

neodvisnosti poljskih sodišč, izvirajoče iz sistemskih ali splošnih pomanjkljivosti 

sodnega sistema na Poljskem. Te pomanjkljivosti bi vplivale na nacionalno sodišče, 

pred katerega bi bil v primeru predaje priveden gospod Celmer, vendar splošne in 

sistemske kršitve neodvisnosti same po sebi še ne zadostujejo za ugotovitev očitnega 

odrekanja sodnega varstva. Gospod Celmer predvsem ni predložil nobenih statističnih 

podatkov ali drugih dokazov, s katerimi bi prikazal odsotnost pravičnega sojenja na 

Poljskem po sprejemu nove zakonodaje o sodstvu. Poleg tega ni obdolženec nikdar 

navedel, da so bile na Poljskem po sprejetju reform kršene pravica do seznanitve z 

naravo obtožbe, pravica do zagovornika, pravica do tolmača ter pravica do prerekanja 

in predložitve dokazov. Zaradi tega po mnenju High Court sistemske in splošne 

kršitve neodvisnosti sodnega sistema na Poljskem niso privedle do očitnega odrekanja 

pravice do sodnega varstva gospodu Celmerju. 

 

Sodna praksa Združenega kraljestva (dr. Marcella Ferri, Univerza v Firencah) 

 

 Združeno kraljestvo, High Court of Justice of England and Wales, postopek 

izročitve Lis, Lange in Chmielewski, [2018] EWHC 2848 (Admin), 31. oktober 

2018 

High Court je zavrnil ugovor pritožnikov, da poljskih sodišč ni več mogoče šteti za 

sodno oblast v smislu Okvirnega sklepa o ENP. High Court je ugotovil, da je tak 

argument v nasprotju s sodbo Sodišča EU v zadevi LM. Test iz zadeve LM in 

zaključek, da je splošna opustitev mehanizma ENP lahko posledica zgolj sprožitve 

postopka iz člena 7 PEU, se ne skladata z argumentom, da ni mogoče nobenega 

poljskega sodišča šteti za sodni organ v smislu Okvirnega sklepa o ENP. Glede 

“standarda poštenega sojenja je High Court poudaril, da je Sodišče EU v sodbi LM 

večkrat omenilo tveganje kršitve “bistva” pravice do poštenega sojenja in ni 

razlikovalo med tem konceptom in pojmom “očitnega odrekanja sodnega varstva”. 

High Court je zato vztrajal, da kršitve bistva pravice do poštenega sojenja ni mogoče 

“smiselno (raz)ločevati“od preizkusa očitnosti. Nadalje je High Court ugotovil obstoj 

abstraktnega tveganja resne kršitve neodvisnosti poljskega sodstva. Kljub temu je v 

https://www.bailii.org/ie/cases/IEHC/2018/H639.html
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skladu s sodbo v zadevi LM poudaril, da takšna ugotovitev ne zadostuje za splošen 

suspenz sistema ENP. S preučitvijo specifičnega vpliva navedenih splošnih 

pomanjkljivosti na pravico pritožnikov do poštenega sojenja mora namreč biti 

ugotovljeno, da je izpolnjen tudi drugi pogoj testa iz zadeve LM. V tem oziru je sodišče 

ugotovilo, da pomanjkanje politične konotacije obtožb pritožnikov otežuje 

dokazovanje obstoja individualiziranega tveganja nepoštenega sojenja. Čeprav je bilo 

skeptično, da bi nadaljnje informacije lahko pokazale na obstoj takšnega tveganja, je 

sodišče odločilo, da morajo imeti pritožniki možnost vložiti pritožbo, s katero jim je 

omogočeno izkazati izpolnjenost drugega pogoja testa iz zadeve LM.  

 

 Združeno kraljestvo, Sheriff Court of Lothian and Borders, Edinburgh, zadeva 

Okrožnega sodišča Varšava-Praga proti Patryku Michalu Maciejcu, [2019] SC 

EDIN 37, 25. april 2019  

Šerifsko sodišče (ang. Sheriff Court) je opozorilo, da mora izvršitveni organ v skladu 

z dvostopenjskim preizkusom, ki ga je Sodišče EU razvilo v zadevi LM, v prvi vrsti 

ugotoviti obstoj sistemskih ali splošnih pomanjkljivosti, ki bremenijo sodni sistem 

organa, ki je izdal ENP. Če izvršitveni organ ugotovi obstoj takšnega tveganja, mora 

v drugem koraku natančno in specifično oceniti, ali glede na posebne okoliščine 

konkretnega primera obstajajo tehtni razlogi za prepričanje, da s predajo zahtevani 

osebi ne bo zagotovljeno pošteno sojenje. Za takšno oceno je šerifsko sodišče zaslišalo 

štiri strokovnjake za poljski sodni sistem in vprašanja vladavine prava. Ti so sodišču 

izčrpno opisali nedavne spremembe v poljskem pravosodju in njihov vpliv na 

neodvisnost sodstva, vendar njihove izpovedbe niso izkazale specifičnega vpliva na 

sodišče Varšava-Praga, pred katerim bi bil po predaji obravnavan g. Maciejec. Poleg 

tega je šerifsko sodišče opozorilo, da je potrebno v skladu s stališčem Sodišča EU v 

zadevi LM drugi korak preizkusa opraviti ob upoštevanju posebnih okoliščin bodisi v 

zvezi z zahtevano osebo bodisi s kaznivim dejanjem, zaradi katerega je preganjana. 

Šerifsko sodišče je razložilo, da je po teh kriterijih potrebno “ugotoviti, ali je oseba, 

ki jo zadeva ENP, politični nasprotnik ali pripadnik diskriminirane družbene ali 

etnične skupine” (90. odstavek) ter ali ima kaznivo dejanje, za katerega se jo preganja, 

politično razsežnost. Nazadnje je šerifsko sodišče pojasnilo, da je navedeno presojo 

potrebno uporabiti le za ENP, izdane z namenom kazenskega pregona. ENP, izdani 

zaradi izvršitve zaporne kazni ali ukrepa odvzema prostosti, zahtevajo drugačno 
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obravnavo. V zvezi s tem je šerifsko sodišče uvedlo nadaljnje razlikovanje. Kadar 

odredba zajema le eno obtožbo in obsodbo, pravica do poštenega sojenja sploh ne 

pride v poštev, saj postopki za predčasni odpust ne pomenijo sojenja. Kadar se, po 

drugi strani, obsodba nanaša na različne obtožbe, vendar nalog za izročitev zajema le 

eno ali nekatere od njih, bo potrebna razdružitvena obravnava pred sodnikom 

prosilcem, vendar takšna obravnava ne more preprečiti izročitve.  

 

Nizozemska sodna praksa (Dr. Adriano Martuffi, Univerza v Leidnu) 

 

 Zadeva 13/751948-19, 16. januar 2020 (ECLI:NL:RBAMS:2020:181). V tej 

zadevi sodišče po eni strani priznava, da nazadovanje vladavine prava na poljskem 

ustvarja sistemske pomanjkljivosti za pravico do neodvisnega sodišča in da takšno 

stanje močno vpliva na kazenska sodišča, pristojna za zadeve, ki vključujejo osebe, 

zahtevane v okviru ENP; to pa izvršitvenemu organu vendarle ne preprečuje 

preverjanja vpliva takšnega pomanjkanja neodvisnosti na sojenje zahtevani osebi, s 

čimer se pokaže obstoj tveganja kršitve v posameznem primeru. Zaradi odsotnosti 

informacij o osebnem položaju obravnavanega je sodišče dovolilo njegovo predajo 

Poljski. Vprašanje, ali je takšne informacije dolžan priskrbeti izključno osumljenec 

sam s svojim odvetnikom, je ostalo nerazjasnjeno.  

 Zadeva RK 20/771 13/751021-20, 10. februar 2021 

(ECLI:NL:RBAMS:2021:420). Primer neposredno sledi zadevi L (eni izmed dveh 

združenih zadev, o katerih je Sodišče odločilo v predhodni odločbi z dne 17. decembra 

2021). V tej zadevi je Sodišče v Amsterdamu prvič sklenilo, da je predajo treba 

zavrniti. Nedavne reforme sodstva in delovanje Disciplinskega senata Vrhovnega 

sodišča imajo zastraševalni učinek (ang. chilling effect), ki vpliva na vse poljske 

sodnike. Še pomembneje za dokazovanje obstoja tveganja v posameznem primeru 

(tveganje in concreto) je dejstvo, da iz informacij, ki jih je zbralo sodišče, izhaja, da 

je bilo od leta 2019 več sodnikov regionalnega sodišča v Poznanu (pristojnega v 

zadevi L), tarča disciplinskih postopkov. Nadalje se zaradi razburjenja v poljskih 

medijih, ki ga je sprožila odločitev o postavitvi predhodnega vprašanja Sodišču, zdi, 

da zahtevane osebe ni bilo več mogoče obravnavati kot “običajnega poljskega 

osumljenca”, saj so ji organi posvečali posebno pozornost (vključno z nizozemskim 
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PPO), tako da obstaja tveganje konkretnega vpliva prej omenjenega zastraševalnega 

učinka na njen sodni postopek.  

  Zadeva 13/751380-19, 22. april 2021 (ECLI:NL:RBAMS:2021:1975). Sodišče je 

dovolilo predajo zahtevane osebe Poljski. V tej zadevi je ponovilo, da je, kadar je to 

mogoče, predložitev konkretnih informacij o osebnem položaju predane osebe (ali 

naravi zadevnega kaznivega dejanja ali dejanskega okvira, v katerem je bil izdan 

ENP), ki so lahko pomembne pri presoji, ali bo prišlo do kršitve, v izhodišču breme 

zadevne osebe (ter njenega odvetnika). Zahtevana oseba takšnih informacij ni 

predložila. Sodišče je zato zavrnilo trditev, da je osumljenčev položaj podoben 

položaju osebe iz sodbe z dne 10. februarja 2021. V slednji zadevi je bilo bistveno, da 

sta bili zahtevana oseba in njena kazenska zadeva deležni posebne pozornosti poljskih 

oblasti, vključno s poljskim tožilstvom, izvršilno oblastjo in mediji. V obravnavanem 

primeru takšno stanje ni bilo očitno, zato je bilo zahtevo poljskih organov potrebno 

izvršiti.  

Italijanska sodna praksa (dr. Alessandra Favi, Univerza v Firencah) 

 

 Vrhovno kasacijsko sodišče, kazenski oddelek, VI. sekcija, št. 54220/2018, 29. 11. 

2018, ECLI:IT:CASS:2018:54220PEN 

Odločba je bila izdana na podlagi pritožbe na Vrhovno sodišče, vložene z namenom 

razveljavitve odločitve pritožbenega sodišča v Bologni o izvršitvi ENP zoper 

pritožnika, ki je poljski državljan. Eden od pritožnikovih argumentov je bil, da 

pritožbeno sodišče ni upoštevalo sodbe Sodišča v zadevi LM. Po mnenju pritožnika 

pritožbeno sodišče ni uporabilo načela, ki italijanskim organom prepoveduje izvršitev 

ENP, če obstaja resna nevarnost, da bo zadevni osebi v državi, ki je izdala ENP, kršena 

temeljna pravica do neodvisnega sodišča. Kasacijsko sodišče je pritožbo zavrnilo kot 

neutemeljeno. V izhodišču je povzelo jedro sodbe v zadevi LM in ugotovilo, da je 

pritožbeno sodišče v Bologni omenjeno sodbo pravilno apliciralo. Predvsem je 

pravilno ugotovilo, da pritožnik ni mogel izkazati jasne zveze med sistemskimi 

težavami na Poljskem in obstojem konkretnega, osebnega tveganja kršitve pravice do 

neodvisnega sodnika. Nasprotno, predstavil je zgolj splošne ugotovitve in trditev ni 

podkrepil z zadovoljivimi informacijami. Poleg tega po mnenju kasacijskega sodišča 
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golo navajanje sodbe v zadevi LM ne zadostuje za sprožitev presoje s strani 

nacionalnega sodišča, ali obstaja tveganje kršitve pravice do poštenega sojenja.  

 

 Vrhovno kasacijsko sodišče, kazenski oddelek, VI. sekcija, 15924/2020, 21. 05. 

2020, št. 15924, ECLI:IT:CASS:2020:15924PEN 

V tej zadevi je Vrhovno sodišče odločalo o pritožbi poljskega državljana zoper 

odločitev pritožbenega sodišča v Benetkah, ki se nanaša na izvršitev ENP, ki so ga 

izdali poljski organi.  Kasacijsko sodišče je pritožbo prvič razglasilo za utemeljeno in 

razveljavilo sodbo pritožbenega sodišča v Benetkah ter zadevo vrnilo v ponovno 

sojenje nižjemu sodišču z zahtevo po bolj skrbni analizi stanja vladavine prava na 

Poljskem. Pritožnik je zatrjeval kršitev 6. člena EKČP in člena 47 Listine. Po mnenju 

pritožnika pritožbeno sodišče ni pravilo uporabilo sodbe v zadevi LM, ker ni 

upoštevalo najnovejših pravosodnih reform na Poljskem in ni upoštevalo relevantnih 

dokumentov Beneške komisije. Pritožnik je zato sklepal, da pritožbeno sodišče ni 

upoštevalo tveganja kršitve njegove pravice do poštenega sojenja v primeru izročitve 

Poljski. Kasacijsko sodišče je svoje razlogovanje začelo s sklicevanjem na ključne 

ugotovitve sodbe LM in na svojo prejšnjo sodno prakso ter poudarilo, da država 

izvršiteljica ne more zavrniti izvršitve ENP zgolj na podlagi splošnih trditev o 

pomanjkljivosti sodnega sistema države izdajateljice. Pritožbeno sodišče je ugotovilo, 

da pritožnik ni predložil posebnih okoliščin, s čimer bi dokazal obstoj tveganja za 

kršitev svoje temeljne pravice do poštenega sojenja, vendar je kasacijsko sodišče v 

nasprotju s svojimi prejšnjimi sodbami poudarilo, da so se po sodbi LM razmere na 

Poljskem zaradi vrste novih pravosodnih reform nadalje poslabšale. Vrhovno sodišče 

je opozorilo na sodbe Sodišča v postopkih za ugotavljanje kršitev, ki jih je Komisija 

sprožila proti Poljski, da bi poudarilo zmanjšanje neodvisnosti sodstva. Sklenilo je, da 

mora nižje sodišče ponovno preučiti zadevo glede na nove okoliščine, ki so se pojavile 

na Poljskem. Prav tako je poudarilo, da mora pritožnik predložiti specifične in 

konkretne informacije o vplivu nedavno sprejete poljske zakonodaje na njegov 

kazenski postopek.  

 

3. Prihodnji izzivi 

 

V luči sodne prakse Sodišča EU in nacionalnih sodišč je mogoče opredeliti dva glavna izziva.   
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Prvič, presoja drugega pogoja dvostopenjskega testa zahtevani osebi nalaga dokazno breme, ki 

ga je zelo težko izpolniti. Hkrati lahko je v primeru dvomov, ki vplivajo na sodni sistem organa, 

ki je izdal ENP, težko vzpostaviti dolžnost sodelovanja z izvršitvenim organom.  

Drugič, zaradi postopnega krnjenja vladavine prava v nekaterih državah članicah je postala 

vprašljiva sama premisa dvostopenjskega preizkusa – tj. potreba po ugotovitvi 

individualiziranega tveganja. 
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Študija primera št. 2 – Določanje položaja organa v sistemu sodnih in kvazisodnih 

organov z ozirom na njegovo opredelitev kot sodišče po členu 267156 

1. Zakonodajni okvir 

 

Pojem “sodni organ” v pravu EU ni natančno definiran. Razlog za zgolj delno in razdrobljeno 

opredelitev je povezan z raznolikostjo modelov, ki so sprejeti v nacionalnih pravnih sistemih. 

Obstajajo podobnosti, ki vključujejo zlasti spoštovanje samostojnosti in neodvisnosti (notranje 

in zunanje) sodstva, vendar se lahko stopnja samostojnosti in neodvisnosti v vsaki državi 

razlikuje, kar je med drugim odvisno od vrste organa in od vključenih državnih oblasti.  

Prvi zgled pri opredelitvi skupnih značilnosti sodišča je člen 267 PDEU. Določba se nanaša na 

pristojnost v postopku za predhodno odločanje in določa koristen sklop meril, ki pripomorejo 

k opredelitvi sodišča. Opredelilni elementi so sledeči:  

1. organ je ustanovljen z zakonom;  

2. gre za stalni organ;  

3. ima obvezno sodno pristojnost;  

4. postopki potekajo inter partes; 

5. uporablja načela pravne države (oziroma vladavine prava); 

6. je neodvisen.157  

Glede na to, da je pojem sodišča avtonomen pojem prava EU, je ugotovitev obstoja zgornjih 

elementov v konkretnem primeru prepuščeno Sodišču EU.158 Seveda lahko to povzroči, da so 

v opredelitev vključeni tudi mnogi organi, ki formalno niso del sodstva držav članic.    

Preden se lotimo analize sodne prakse Sodišča EU, je potrebno primerjati besedilo člena 267 

PDEU s členom 47 Listine ter poudariti različne cilje obeh določb.  

 

Besedilo člena 47 Listine je naslednje:  

 

                                                 
156 Avtorica: Federica Casarosa, European University Institute. 
157 C-54/96 Dorsch [1997] ECLI:EU:C:1997:413, odst. 23. 
158 C-17/00 De Coster [2001], 10. odst.; C-203/14 Consorci Sanitari del Maresme [2015] EU:C:2015:664, 17. 

odst.; C-396/14 MT Højgaard and Züblin [2016] EU:C:2016:347, odst. 23. 
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“Vsakdo, ki so mu kršene pravice in svoboščine, zagotovljene s pravom Unije, ima pravico do 

učinkovitega pravnega sredstva pred sodiščem v skladu s pogoji, določenimi v tem členu. 

 

Vsakdo ima pravico, da o njegovi zadevi pravično, javno in v razumnem roku odloča 

neodvisno, nepristransko in z zakonom predhodno ustanovljeno sodišče. Vsakdo ima možnost 

svetovanja, obrambe in zastopanja. 

 

Osebam, ki nimajo zadostnih sredstev, se odobri pravna pomoč, kolikor je ta potrebna za 

učinkovito zagotovitev dostopa do sodnega varstva”.  

 

Besedilo pri tem ni omejeno na upravna, civilna in kazenska sodišča, saj je v angleški različici 

besedila uporabljen izraz “tribunal”. Kljub temu Sodišče EU tega termina ni posebej definiralo. 

  

Povezava med členom 267 PDEU in členom 47 Listine se pojavi v sekundarni zakonodaji, kot 

jo določa Direktiva 2005/85/ES z dne 1. decembra 2005 o minimalnih standardih glede 

postopkov za priznanje ali odvzem statusa begunca v državah članicah. “V skladu s temeljnim 

načelom prava Skupnosti je, da je zoper odločbe v zvezi s prošnjami za azil in z odvzemom 

statusa begunca na razpolago učinkovito pravno sredstvo pred sodiščem države članice v 

smislu člena 234 [dan. člena 267] Pogodbe. Učinkovitost pravnega sredstva, tudi kar zadeva 

preučitev pomembnih dejstev, je odvisna od celotnega upravnega in sodnega sistema 

posamezne države članice” (točka 27). Takšna povezava je bila uporabljena v nekaj zadevah, 

o katerih je Sodišče EU odločilo na različnih področjih.  

 

Potrebno je poudariti, da pojem sodišče skozi svojo sodno prakso opredeljuje tudi ESČP na 

osnovi 6. in 13. člena EKČP. Za razliko od člena 47 Listine, ki zagotavlja pravico do 

učinkovitega pravnega sredstva pred “sodiščem” oz. “tribunalom”, se 13. člen EKČP na 

splošno nanaša na pravico do (učinkovitega) pravnega sredstva “pred domačimi oblastmi”. V 

okviru sistema EKČP “oblasti” niso zgolj sodni organi, kljub temu pa morajo biti takšni organi 

sposobni sprejemati zavezujoče odločitve.  

 

Takšna razlaga je jasno razvidna v primeru Kudla proti Poljski:  

 

“Sodišče v besedilu 13. člena ne najde nikakršne podlage za načelo, po katerem ni mogoča 

njegova uporaba v zvezi s katerimkoli vidikom “pravice do sodišča”, določene v prvem 
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odstavku 6. člena. Prav tako namiga o omejitvi 13. člena ni mogoče najti v zgodovini njegovega 

oblikovanja. Res je, da varstvo, ki ga zagotavlja 13. člen, ni absolutno. Kontekst, v katerem se 

domnevna kršitev – ali kategorija kršitev – zgodi, lahko povzroči inherentne omejitve možnega 

pravnega sredstva. V takšnih okoliščinah se 13. člen ne obravnava kot neuporabljiv, vendar je 

treba njegovo zahtevo po “učinkovitem pravnem sredstvu” razumeti kot “pravno sredstvo, ki 

je kar se da učinkovito ob upoštevanju omejenega obsega pravnih sredstev, ki je neločljivo 

povezan z [določenim kontekstom]” (gl. Klass in drugi proti Nemčiji z dne 6. septembra 1978, 

Serija A št. 28, str. 31, §69). Poleg tega “13. člen ne gre tako daleč, da bi zagotavljal pravno 

sredstvo, ki bi omogočalo izpodbijanje zakonov države pogodbenice pred nacionalnim 

organom na podlagi njihove neskladnosti s Konvencijo” (gl. sodbo James in drugi proti 

Združenemu kraljestvu z dne 21. februarja 1986, Serija A št. 98, str. 45, §85). Zato “13. člena 

ni mogoče razumeti tako, da zahteva zagotovitev učinkovitega pravnega sredstva, ki bi 

posamezniku omogočilo, da se pritoži zaradi odsotnosti dostopa do sodišča v nacionalnem 

pravu, kot ga zagotavlja prvi odstavek 6. člena” (151. odstavek, poudarek dodan). 

 

ESČP je zlasti potrdilo, da so elementi, ki jih mora imeti nacionalni organ, naslednji: 

 

- biti mora ustanovljen z zakonom; 

- imeti pristojnost za izdajanje zavezujočih odločb; 

- biti mora podvržen pravnim pravilom (v materialnem in procesnem smislu); 

- imeti mora polno pristojnost za odločanje o zadevi; 

- izpolnjevati merilo “ustanovljen z zakonom”159. 

Pomembno je, da bo delo Sodišča EU in običajnih sodišč za določitev standardov neodvisnosti 

sodstva, zlasti v zvezi s postopki imenovanja in ustanovitve, vplivalo na kriterij “ustanovljen z 

zakonom”, od katerega je odvisno, ali sme organ predložiti vprašanje Sodišču EU. Glede na 

napetosti v sodbi Noble Bank (gl. Primer št. 4 spodaj) ostaja odprto vprašanje, kako bo ta sodna 

praksa vplivala na postopek predhodnega odločanja.  

 

- Biti neodvisen in nepristranski.160 

Čeprav se lastnosti pojma “domačih oblasti” po 13. členu EKČP po sodni praksi ESČP skoraj 

povsem prekrivajo s značilnostmi, ki opredeljujejo “sodišče” po členu 267 PDEU, se zdi, da 

                                                 
159 C-487/19 W. Ż [2021] ECLI:EU:C:2021:798. 
160 Za analizo kavtel 13. člena EKČP gl. tudi: FRA, Handbook on Access to justice, str. 30 in nasl. 
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Sodišče EU slednji pojem razlaga strožje. Kljub temu podobno kot pri pristopu ESČP, ki se 

oblikuje skozi konkretne primere, sodna praksa Sodišča EU kaže, da v osnovi iz pojma 

“sodišče” niso nujno izključeni organi, ki niso sodišča. 

 

2. Trendi v sodni praksi Sodišča EU 

Sodišče EU kot predhodno procesno dejanje pri predložitvi vprašanja za predhodno odločanje 

oceni, ali je organ, ki je vložil zahtevo, mogoče opredeliti kot sodišče.  

 

Od leta 1966, ko je izdalo zadevo C-61/65, Vaassen-Göbbels (EU:C:1966:39), Sodišče EU, pri 

ugotavljanju, ali je organ, ki je predložil predhodno vprašanje, sodišče, upošteva “mnogo 

dejavnikov, kot so: ali je organ ustanovljen z zakonom, ali je stalen, ali je njegova pristojnost 

obvezna, ali se postopek vodi inter partes, ali uporablja pravna pravila ter ali je neodvisen”. 

Enako razlogovanje se pojavlja tudi v zadevah Umweltanwalt von Kärnten, C-205/08 

(EU:C:2009:767, odstavek 35) in Consorci Sanitari del Maresme, C-203/14 (EU:C:2015:664, 

odstavek 17).  

 

V sodni praksi Sodišča EU se pojavlja nekaj jasnih smernic: 

 

- arbitražni organi so izključeni iz uporabe člena 267 PDEU, saj so ustanovljeni na 

podlagi sporazuma strank in ne zakona. Kljub temu se lahko pojavijo dvomi v primeru 

arbitražnih sodišč, ki jih države članice neposredno in namenoma ustanovijo z 

medsebojnimi dogovori (zadeva C-125/04, Denuit in Cordenier); 

- upravni organi, ki opravljajo naloge administrativne narave, organi s svetovalno 

funkcijo in revizijski organi niso sodišča;  

- nacionalne odvetniške zbornice161 ali neodvisne organe je mogoče opredeliti kot 

sodišča, če izpolnjujejo navedene elemente, zlasti pogoja neodvisnosti in 

nepristranskosti.162 

 

Potrebno je poudariti, da ima element neodvisnosti med kriteriji, ki jih je izoblikovalo Sodišče 

EU, večjo težo od preostalih, npr. od pogoja inter partes postopka.  

                                                 
161 C-58/13 Angelo Alberto Torresi and Pierfrancesco Torresi v Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Macerata 

(Torresi) [2014] EU:C:2014:2088, odst. 20-25. 
162 Glej: C-506/04 Wilson in C-517/09 RTL Belgium [2010] EU:C:2010:821. 
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Merilo neodvisnosti sodstva 

 

Kot je bilo orisano v uvodnem razdelku, pojem sodniške neodvisnosti vsebuje dve razsežnosti: 

notranjo in zunanjo. V skladu z notranjo razsežnostjo je neodvisnost potrebna za zagotavljanje 

enakega položaja strank v postopku in enakega obravnavanja njunih nasprotujočih si interesov. 

Z drugimi besedami: neodvisnost od sodišča zahteva nepristranskost in odsotnost vsakršnih iz 

osebnih interesov izvirajočih teženj po določenem izidu postopka.     

 

Glede na zunanjo razsežnost vzpostavlja neodvisnost sodstva ločnico med dejavnostmi politike 

in sodišči. Sodišča morajo biti zaščitena pred kakršnimi koli zunanjimi vplivi in pritiski, ki bi 

lahko ogrozili neodvisno presojo njihovih članov glede postopkov, ki jih vodijo (standard razvit 

v zadevi C-506/04, Wilson, EU:C:2006:587 odst. 49-52). V skladu s tem je kakršna koli 

hierarhična prisila ali podrejenost kateremu koli drugemu organu nezdružljiva z idejo 

neodvisnosti.  

 

Na primer v zadevi C-503/15 Panicello163 je Sodišče podrobno obravnavalo lastnosti organa 

Secretatio Judicial, ki je predložil vprašanje v postopku predhodnega odločanja, da bi 

ugotovilo, ali ga je mogoče šteti za “sodišče”. Po španskem pravu Secretario Judicial odloča o 

zahtevkih za povračilo sodnih stroškov. Sodišče EU je sicer potrdilo, da Secretario Judicial 

zagotavlja notranjo razsežnost neodvisnosti, vendar pomanjkljiva neodvisnost samega 

odločujočega organa in dejstvo, da njegova pristojnost ni obvezna, pomenita neizpolnjenost 

pogoja zunanje neodvisnosti. Zaradi tega je presodilo, da je postopek pred Secretario prej 

upravne kot sodne narave.  

 

Sodna praksa Sodišča EU potrjuje, da organ, pooblaščen za izdajo odločb za  reševanje sporov, 

ki ni neodvisen, ker je del organizacije, podrejene upravni hierarhiji pod vodstvom političnega 

organa, ni “sodni” organ za namene postopka predhodnega odločanja po členu 267 PDEU pred 

Sodiščem.  

 

Kljub temu je v zadevi C-272/19 VQ v Land Hessen, v katerem je Upravno sodišče Wiesbaden 

postavilo predhodno vprašanje glede svojega položaja neodvisnega sodišča za namene člena 

47 Listine in člena 267 PDEU, Sodišče EU ocenilo elemente, ki jih je navedlo predložitveno 

                                                 
163 C-503/15, Ramón Margarit Panicello v Pilar Hernández Martínez [2017] ECLI:EU:C:2017:126.  
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sodišče, in potrdilo, da nima dokazov, da je “način izvrševanja pristojnosti izvršilne veje oblasti 

takšen, da bi lahko, zlasti pri strankah, porodil upravičen dvom v sodnikovo odpornost na 

zunanje vplive in njegovo nepristranskost do morebitnih nasprotujočih si interesov, o katerih 

odloča”. 

 

Vpliv opredelitve organa za sodišče na vzajemno priznavanje 

 

Pojem sodišča je bistven z drugačnega vidika, in sicer za določitev organov, katerih odločitve 

izpolnjujejo pogoje za vzajemno priznavanje. Pojem “sodišče” je zato potrebno razlagati v luči 

načela medsebojnega zaupanja. Kakor pri členu 267 PDEU je tudi tukaj bistveno, da pojem 

sodišča v okviru območja svobode, varnosti in pravice zahteva, da je obravnavani organ 

nepristranski in neodvisen, kot je bilo določeno v zadevah Pula Parking (pravosodno 

sodelovanje v civilnih zadevah)164 in Bálaž (pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah).165 

 

Preplet člena 267 PDEU in člena 47 Listine 

 

Čeprav je Sodišče EU opredelilo merila določitve sodišča kot takega, je takšno analizo 

potrebno interpretirati kot institucionalno oceno. Takšno razlikovanje je pomembno z dveh 

vidikov: prvič za naslovitev prepleta člena 47 Listine in člena 267 PDEU, drugič kadar je 

Sodišče EU naslovljeno, naj razširiti presojo na posameznike, ki so del organov.  

 

V skladu s prvim vidikom se je analiza po členu 267 PDEU vselej nanašala zgolj na določitev 

ustreznih institucionalnih sogovornikov Sodišča, ne pa na zakonitost vsakega sestavnega dela 

postopka pred predložitvenim sodiščem (sklepni predlogi generalnega pravobranilca v zadevi 

C-132/20 Getin Noble Bank (ECLI:EU:C:2021:557)). Povezavo s členom 47 Listine Sodišče 

EU vzpostavlja z vključevanjem pravice do pravnega sredstva v pravo EU: posameznikom v 

postopku ne sme biti odvzeta pravica do ustrezne uporabe relevantnih določb prava EU.  

 

Na primer: v zadevi C-464/13 Europäische Schule München je Sodišče EU naslovilo vprašanje, 

ali je šolski odbor za pritožbe mogoče opredeliti kot sodišče in preverilo obstoj posebnih 

lastnosti, na podlagi katerih je potrdilo, da izključna pristojnost nesodnega organa “ne posega 

                                                 
164 C-551/15 Pula Parking (op. št. 69). 
165 C-60/12 Baláž (op. št. 70). 
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v pravico zadevnih oseb do učinkovitega sodnega varstva”.166 Nato je Sodišče EU takšno 

analizo povezalo z dodatno značilnostjo, določeno v členu 47 Listine, in sicer s pravico dostopa 

do odločanja na drugi stopnji, ki jo je mogoče razlagati tako, da se določba uporablja tudi za 

organe, kot je odbor za pritožbe.  

 

Glede na drugi vidik je Sodišče EU slabo opremljeno za presojo nepristranskosti in moralne 

integritete posameznih sodnikov na nacionalnem nivoju v obliki presoje dopustnosti postopka 

po členu 267, saj bi bilo podrobno in poglobljeno presojo potrebno opraviti že na ravni presoje 

procesnih predpostavk, kar bi privedlo do krožne analize določb.167 

 

 

 

 

 

 

                                                 
166 Glej: C-464/13 Europäische Schule München [2015] ECLI:EU:C:2015:163, 71. odst. 
167 Glej: Sklepni predlogi generalnega pravobranilca Bobka v zadevi C-132/20 Getin Noble Bank (op. št. 86), 69. 

odst. 
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Primer št. 1 – Sodišče EU, zadeva C-503/15, Ramón Margarit Pnicello proti Pilar Hernández 

Martinez  

 

Prošnja za sprejetje predhodne odločbe: Secretario Judicial del Juzgado de Violencia sobre 

la Mujer Único de Terrassa v zadevi: Ramón Margarit Panicello v Pilar Hernández Martínez 

 

Osrednja vprašanja 

Ali je Secretario Judicial, ki vodi izvensodni postopek za povračilo neplačanih sodnih stroškov, 

sodišče v smislu člena 267 PDEU?  

 

 

Opis primera(rov) 

 

a. Dejanski stan 

Gospa Hernández Martinez (stranka) je najela odvetnika, gospoda Margarita Panicella 

(odvetnik), da bi jo zastopal v postopku o skrbništvu njenih otrok. Žal je po koncu postopka 

prišlo do spora, koliko stranka dolguje odvetniku. Izkazalo se je, da odvetnik stranke ni obvestil 

o predvidenih stroških svojih storitev. Odvetnik je zoper stranko vložil tožbo za povračilo 

stroškov postopka na Secretario Judicial pri sodišču, pred katerim je potekal postopek v glavni 

stvari, v katerem so stroški nastali. Namen zadevnega izvensodnega postopka (“jura de 

cuentas”) je zagotoviti hitro izvršljivost določenih stroškov postopka, če se ugotovi, da je 

zahtevek utemeljen.  

 

Secretario Judicial je dvomil, ali so procesne norme, ki bi jih moral uporabiti, skladne z 

Direktivama 93/13 in 2005/29 ter členom 47 Listine, ker (i) ne omogočajo, da bi Secretario 
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Judicial po uradni dolžnosti preveril obstoj nepoštenih pogodbenih pogojev ali poslovnih 

praks; (ii) omejujejo možnost stranke predložiti nasprotne dokaze o neutemeljenosti vsote, ki 

jo zahteva odvetnik, in (iii) vodijo do odločbe, zoper katero ni pritožbe, temveč lahko odvetnik 

takoj zahteva izvršbo. Med “jura de cuentas” stranka prav tako ne more vložiti suspenzivnega 

ugovora na podlagi (domnevnega) obstoja nepoštenih pogodbenih pogojev.  

 

b. Razlogovanje Sodišča EU    

Sodišče EU je odločilo, da Secretario Judicial ni “sodišče” v smislu člena 267 PDEU. Zaradi 

tega Sodišče ni pristojno odločati o predlogu Secretario judicial za izdajo predhodne odločbe.  

 

Sodišče EU ni obravnavalo vseh kriterijev, ki opredeljujejo sodišče, temveč se je osredotočilo 

na vprašanje neodvisnosti. 

 

Sodišče EU ugotavlja, da Secretario Judicial izpolnjuje notranje vidike neodvisnosti (tj. 

objektivnost presoje in nepristranskost do strank in njunih interesov), ne pa zunanjih: Secretario 

Judicial je javni uslužbenec, odgovoren ministru za pravosodje.  

 

Pomembno je opomniti, da generalna pravobranilka ni podprla takšnega razlogovanja, saj je 

trdila, da Secretarios Judiciales kljub statusu javnih uslužbencev delujejo izključno v okviru 

pristojnosti, ki so jim podeljene z zakonom. Njihov delodajalec nikakor ne sme vplivati na 

tekoče postopke ali izdajati navodil za odločanje v posamezni zadevi.  

 

Poleg tega se je Sodišče EU oprlo tudi na dejstvo, da pristojnost organa ni obvezna: spori so 

povsem subsidiarni in diskrecijski, saj do njih (lahko) pride komaj po koncu postopka v glavni 

stvari.  

 

Analiza 

 

a. Vloga temeljnih pravic 

Listina ni bila ne omenjena ne preučena.  

 

b. Sodni dialog 
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Sodišče EU se je pri presoji notranjih in zunanjih vidikov neodvisnosti oprlo na lastno sodno 

prakso, pri čemer je citiralo zlasti sodbe z dne 19. septembra 2006, Wilson, C-506/04, 

EU:C:2006:587; 9. oktobra 2014, TDC, C-222/13, EU:C:2014:2265; 6. oktobra 2015, Consorci 

Sanitari del Maresme, C-203/14, EU:C:2015:664; 17. julija 2014, Torresi, C-58/13 in C-59/13, 

EU:C:2014:2088.   



 67 

Primer št. 2 – Sodišče EU, zadeva C-272/19, VQ proti Land Hessen in sledeča sodba 

Upravnega sodišča Wiesbaden 

 

Sklicni primer 

 

Upravno sodišče Wiesbaden, 6. senat, sodba z dne 31. 8. 2020, 

DE:VGWIESB:2020:0831.6K1016.15.WI.00.  

 

TRIIAL baza podatkov: https://cjc.eui.eu/data/data/data?idPermanent=108&triial=1 

 

Osrednja vprašanja 

Ali je sodišče v Wiesbadnu mogoče opredeliti kot sodišče v smislu prava EU glede na to, da je 

sodišče v zadevah v zvezi z varstvom podatkov podrejeno odločitvam izvršilne veje oblasti? 

 

Opis primera(rov) 

 

a. Dejanski stan 

Pritožnik je na Odbor za peticije parlamenta zvezne dežele Hessen predložil peticijo, nato pa 

zaprosil za dostop do svojih osebnih dodatkov, ki jih je Odbor evidentiral med obravnavo 

peticije. Predsednik parlamenta dežele Hessen je zavrnil prošnjo, zato je pritožnik vložil tožbo 

na upravno sodišče, s katero je izpodbijal predsednikovo odločbo. V tem okviru je Upravno 

sodišče Wiesbaden postavilo vprašanje Sodišču EU, ali lahko samo šteje za “sodišče” v smislu 

člena 267 PDEU v zvezi s členom 47(2) Listine v luči meril, ki jih je za ta namen razvilo 

Sodišče, zlasti merila neodvisnosti zadevnega organa. Upravno sodišče Wiesbaden je namreč 

funkcionalno povezano z izvršilno vejo oblasti, tj. z hessenskim Ministrstvom za pravosodje, 

saj minister imenuje sodnike in odloča o njihovem napredovanju; ker Ministrstvo za pravosodje 
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ocenjuje sodnike po enakih merilih, kot veljajo za javne uslužbence; ker Ministrstvo upravlja 

z osebnimi podatki in poklicnimi kontaktnimi podatki sodnikov, zato ima do njih dostop in ker 

lahko za kritje začasnih kadrovskih potreb javne uslužbence imenuje za začasne sodnike; prav 

tako lahko minister za pravosodje predpisuje zunanjo in notranjo organizacijo sodišč, določa 

razporeditev osebja, komunikacijska sredstva in informacijsko opremo sodišč ter odloča o 

službenih potovanjih sodnikov v tujino.  

 

b. Razlogovanje Sodišča EU 

Nacionalno sodišče je končno sodbo izdalo ob upoštevanju predhodne odločbe Sodišča EU, ki 

je potrdilo, da dejavniki, ki jih je Upravno sodišče v Wiesbadnu navedlo v utemeljitev dvomov 

o svoji neodvisnosti, sami po sebi ne morejo biti zadostna podlaga za sklep, da so dvomi 

utemeljeni in da to sodišče ni neodvisno, zato je Upravno sodišče mogoče šteti za “sodišče” v 

smislu člena 267 PDEU. 

 

Poleg tega se je Sodišče EU oprlo tudi na dejstvo, da pristojnost Upravnega sodišča ni obvezna: 

spori so povsem subsidiarni in diskrecijski, saj se (lahko) pojavijo komaj po koncu prvotnega 

sodnega postopka.  

 

c. Rezultat odločitve 

Sodišče je potrdilo, da v sodbi z dne 9. julija 2020 (zadeva C-272/19) Sodišče EU očitno 

domneva obstoj neodvisnosti sodnika, kot izhaja iz člena 97(1) Temeljnega zakona, saj se 

konec koncev sklicuje zgolj na neodvisnost sodnika, ki je predložil predhodno vprašanje, pri 

čemer ga imenuje “predsednik upravnega sodišča v Wiesbadnu” (49. odstavek predhodne 

odločbe). Sodnik, ki je vprašanje predložil, v tem oziru domneva, da se odločitev Sodišča EU 

nanaša na neodvisnost sodišča kot sodnega organa – v tem primeru sodnika, ki je zadevo 

predložil – in ne na institucionalno neodvisnost. Sodišče EU potrjuje zgolj prvo, zato je 

odločilo, da je predhodno vprašanje dopustno in odgovorilo na temeljno vprašanje.  

 

V tem oziru je Sodišče EU ugotovilo, da je posamezni sodnik, določen za odločanje v zadevi, 

– četudi “zgolj” kot predsedujoči sodnik – odporen na zunanje vplive in dovolj nevtralen do 

interesov strank (59. odstavek predhodne odločbe). Takšna “neobčutljivost” je sicer sama po 

sebi utemeljena s sodniško etiko predsedujočega sodnika, vendar ne izključuje splošnega 
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vpliva izvršilne veje oblasti na sodišče kot organ. To še posebej drži, če sodnik posameznik ni 

predsednik. 

 

Sodišče je potrdilo, da v tem oziru ostaja odprto vprašanje, ali je sodišče, ki odloča o temeljni 

zadevi, neodvisno in nepristransko v smislu člena 267 PDEU v zvezi s členom 47 (2) Listine. 

Končno je sodišče sklenilo, da se v skrajnem primeru vsaj sodnik, določen za odločanje v 

zadevi, smatra za neodvisnega od strank postopka v smislu člena 97 (1) Temeljnega zakona in 

v skladu z ozko razlago Sodišča EU.  

 

Analiza 

 

a. Vloga temeljnih pravic  

Listina temeljnih pravic EU je bila uporabljena kot upoštevno merilo za določitev, ali je 

obravnavano Upravno sodišče mogoče šteti za sodišče. V sledeči odločbi je Upravno sodišče 

tudi ocenilo skladnost nacionalnega sistema in povezanosti z izvršilno vejo oblasti s pravom 

EU v luči člena 47(2) Listine. Pri tem se je sodišče v obrazložitvi oprlo na razlago člena 47 

Listine in člena 267 PDEU ter implicitno na upoštevno sodno prakso.  

 

b. Sodni dialog 

Upravno sodišče v Wiesbadnu sodeluje s Sodiščem EU v zunanji vertikalni sodni interakciji.  
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Primer št. 3 – Sodišče EU, zadeva C-551/15, Pula Parking 

 

Referenčni primer 

 

Osrednja vprašanja 

Ali notarji v skladu z uredbo Bruselj I spadajo med sodne organe?  

 

Opis primera(rov) 

 

a. Dejanski stan 

Pula Parking je družba, ki se ukvarja z upravljanjem, nadzorovanjem, oskrbovanjem in 

čiščenjem javnih parkirnih površin, pobiranjem parkirnin in drugimi podobnimi storitvami. Po 

tem, ko stranka s stalnim prebivališčem v Nemčiji ni poravnala parkirnin, je Pula parking 

vložila predlog za izvršbo na podlagi “verodostojne listine” pred notarsko pisarno. Notar je 

izdal sklep o izvršbi. Stranka je sklepu nasprotovala z ugovorom, da notar ni pristojen za izdajo 

sklepa na podlagi “verodostojne listine”. 

 

b. Obrazložitev Sodišča EU 

Sodišče EU je poudarilo, da mora biti zaradi odsotnosti kakršnega koli sklicevanja na pravo 

držav članic pojem “sodišča” interpretiran avtonomno, pri čemer je potrebno upoštevati 

zasnovo, cilje in nastanek nove Uredbe Bruselj I. Glede na to, da je bila Uredba sprejeta z 

namenom zagotoviti vzajemno priznavanje sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah, 

kot da bi bile odločitve sprejete v državi članici, v kateri stranka zasleduje izvršitev, mora 

država članica izvršiteljica sodne odločbe iz drugih držav članic obravnavati, kot da bi nastale 

pred njenimi sodišči (§42, 52).  
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“ … pojem „sodišče” v smislu te uredbe [je treba] razlagati ob upoštevanju nujnosti, da se 

nacionalnim sodiščem držav članic omogoči, da identificirajo sodbe, ki so jih izdala sodišča 

drugih držav članic, in da tako hitro, kot se zahteva s to uredbo, izvršijo te sodbe”. Tako je 

Sodišče EU v ključnem delu sodbe zapisalo, da je “za spoštovanje načela vzajemnega zaupanja 

v pravosodje držav članic Unije, na katerem temelji uporaba navedene uredbe, … namreč zlasti 

potrebno, da so bile sodbe, katerih izvršitev se zahteva v drugi državi članici, izdane v sodnem 

postopku, s katerim so zagotovljena jamstva neodvisnosti in nepristranskosti ter spoštovanje 

načela kontradiktornosti” (§54). 

 

Vendar hrvaški notarji niso tak primer, saj omenjeni postopek izdaje sklepa ne zagotavlja 

kontradiktornosti, zatorej jih v tem okviru ni mogoče opredeliti za “sodišča” v smislu nove 

Uredbe Bruselj I.  
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Primer št. 4 – Sodišče EU, zadeva C-132/20, Getin Noble Bank 

 

Sklicni primer 

 

Osrednja vprašanja 

Ali je sodnik, ki kot sodnik posameznik na poljskem Vrhovnem sodišču (Sąd Najwyższy) 

preverja dopustnost pritožb, vloženih na ta organ, “sodišče” v okviru avtonomne razlage pojma 

takšnega organa po členu 267 PDEU? 

 

 

Opis primera(rov) 

 

a. Dejanski stan 

Zahtevo za predhodno odločanje sestavlja sedem vprašanj, ki jih je postavil en sam član 

Civilnega senata Vrhovnega sodišča. Vprašanja se med drugim nanašajo na neodvisnost in 

nepristranskost sodišča, na katerem še zmeraj sodi sodnik, ki ga je imenoval Državni svet  

Ljudske republike Poljske ali nekdanji Nacionalni sodni svet.  

 

Predložitveno sodišče sprašuje, ali je kot neodvisno in nepristransko sodišče z ustreznimi 

kvalifikacijami v pomenu prava EU lahko organ, v katerem sodeluje oseba, ki jo je na funkcijo 

sodnika imenoval organ izvršilne veje oblasti države s totalitarno, nedemokratično, 

komunistično obliko političnega sistema.  

 

b. Presoja generalnega pravobranilca 

Generalni pravobranilec je razmejil analizo kriterijev oziroma meril za presojo v zvezi s 

kvalifikacijo posameznih sodnikov kot sodišče. 
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Prvič, ali je sodišče “ustanovljeno z zakonom”? Generalni pravobranilec pojasnjuje, da je ta 

element potrebno preveriti glede na sam organ, ne pa glede na posameznike, ki delujejo v 

predložitvenem organu. Nadalje poudarja, da je pojem “sodišča” v okviru 267 PDEU 

funkcionalne narave: služi identifikaciji organov, ki lahko – dokler opravljajo sodno funkcijo 

– postanejo sogovorniki Sodišča v postopku predhodnega odločanja. Postopek predhodnega 

odločanja je vzpostavil pravosodno sodelovanje med sodišči, ne med posamezniki. Zaradi tega 

mora biti analiza njegovih udeležencev nujno osredotočena na strukturna in institucionalna 

vprašanja. V tem oziru so bistveni narava, položaj in delovanje organa v institucionalnem 

okviru države članice.  

 

Posledično analiza ni namenjena preverjanju, ali posamezniki, ki pripadajo instituciji in 

zasedajo v sestavi sodišča, ki je vložilo predhodno vprašanje, vsak zase izpolnjujejo kriterije, 

določene v členu 267 PDEU. 

 

Končno generalni pravobranilec razlikuje med namenoma člena 47 Listine in člena 267 PDEU: 

namen slednjega je določitev ustreznih sogovornikov v sodnem postopku v smislu organov 

držav članic, ki smejo predložiti predhodno vprašanje Sodišču, medtem ko prvi meri k 

ugotavljanju kršitev zakonite sestave senata v vsakem posameznem primeru, da bi zaščitil 

pravice posameznika, utemeljene v pravu EU.  

 

Drugič, ali je sodišče neodvisno? Sodna praksa Sodišča EU poudarja, da mora biti organ, ki 

postavlja predhodno vprašanje, strukturno neodvisen od obeh strank konkretnega spora ter od 

kakršnih koli zunanjih usmeritev, kar npr. pomeni, da takšen organ institucionalno ne sme biti 

del državne uprave. Poleg tega je Sodišče slabo opremljeno za oceno nepristranskosti in 

moralne integritete posameznih sodnikov na nacionalni ravni v smislu ocene dopustnosti po 

členu 267 PDEU, saj bi morala podrobna in poglobljena preiskava potekati že v fazi preizkusa 

procesnih predpostavk, kar bi privedlo do krožne analize določb.  
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Študija primera št. 3 -  Obramba položaja sodnika posameznika – disciplinski ukrepi, svoboda 

izražanja sodnikov in neodstranljivost s položaja168 

 

1. Pravni okvir 

 

V tem poglavju obravnavamo primere, kjer se posamezni sodnik sklicuje na poklicne 

varovalke, da bi obranil svoj položaj. O tem je mogoče govoriti tako v kontekstu nedopustnosti 

odstranitve sodnika kot tudi standardov, ki se naj uporabljajo za disciplinske postopke, ter v 

smislu svobode izražanja v zvezi z izvrševanjem sodniške funkcije. Medtem ko bomo 

sistemske izzive naštetega obravnavali v Študiji primera št. 4 spodaj, se bomo v tem delu 

osredotočili na svobodo izražanja ter situacije, v katerih se posamezniki obrnejo na evropska 

sodišča, da bi podprla njihov položaj v okviru jurisdikcije določene države članice.  

 

1.1 Sodnikova svoboda izražanja 

 

V skladu z ozko razlago delitve državnih pristojnosti na tri veje oblasti govori sodnica skozi 

svoje odločitve. Takšna interpretacija predpostavlja dvojno omejitev sodnikove svobode 

izražanja: zunanjo omejitev oz. varovalko, ki vsako vejo oblasti varuje pred neprimernimi 

vplivi drugih (npr. sodno oblast pred izvršilno). Poleg tega obstaja tudi notranja omejitev, ki 

prepoveduje, da bi bila sodnica, kadar govori skozi svoje odločitve, podvržena kakršnim koli 

pogojevanjem drugih vej (npr. pogojevanje izvršilne oblasti sodni). Ta omejitev torej varuje 

sodnikovo diskrecijo, kadar mora sodnica pri izvrševanju svojih funkcij razlagati pravo in 

sprejemati lastne sklepe, pod pogojem, da gre za predmet hermenevtičnih odločitev, katerih 

logika je razvidna skozi skladno in izčrpno argumentacijsko strukturo.  

 

Tako ima sodnik z drugega vidika pravico izražati svoja mnenja in mišljenje kot posameznik. 

Dejstvo je, da člena 10 EKČP in 11 Listine zagotavljata takšno svobodo, vendar je v primeru, 

ko je dotična posameznica sodnica, njeno svobodo izražanja mnenj in mišljenja dopustno 

omejiti zaradi obveznosti, ki izvirajo iz njene vloge v pravnem sistemu. Omejitve svobode 

izražanja pri sodnikih so utemeljene z dvema poglavitnima razlogoma: z interesom po 

neodvisnosti  in po avtoriteti sodstva. 

 

                                                 
168 Avtorici: Federica Casarosa (European University Institute) in Karolina Podstawa (Univerza v Maastrichtu)  
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Načelo neodvisnosti sodstva je potrebno razumeti tako v funkcionalnem (tj. status sodnika, 

presojan uti singulis pri izvrševanju funkcije) in v institucionalnem smislu (tj. glede na pravni 

sistem kot celoto). V prvem primeru je neodvisnost mogoče opredeliti kot notranjo, v drugem 

pa kot zunanjo, kjer se, kot omenjeno, vzpostavi prepoved posegov drugih organov.  

 

Načelo nepristranskosti je v demokratičnem in liberalnem sistemu bistveno, saj zagotavlja, da 

sodnik pri reševanju spora igra vlogo nevtralnega tretjega. Vključitev nepristranskosti zgolj v 

vsebinsko ureditev sodnega sistema ne zadostuje, temveč mora biti ta lastnost očitno razvidna 

v očeh državljanov: to pomeni, da se od sodnika ne zahteva le nepristranskost, temveč tudi 

videz nepristranskosti. V skladu s tem je sodniku prepovedana kakršna koli oblika 

manifestacije svojega mišljenja, ki po vsebini ali načinu izražanja ogroža oziroma bi lahko 

ogrozila (že) videz nepristranskosti.   
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1.2 Procesne poti za obrambo sodnikovega položaja 

 

Iz sodne prakse različnih pravnih sistemov je razvidno, da posamezni sodniki oblikujejo 

dodatna pravna sredstva, da bi podprli svoj pravni položaj na nacionalni in mednarodni ravni 

ter bolje ocenili lastni pravosodni sistem.  

 

Z evropskega in nacionalnega vidika je mogoče razločiti naslednje poti; vsaka od njih ima 

določene prednosti in pomanjkljivosti:  

 

A. Ustavitev postopka in postavitev predhodnih vprašanj v zadevi, ki je z vidika razlage 

standarda neodvisnosti in nepristranskosti sodnikov nepomembna 

 

Primer: C-558/18 Miasto Łowicz in Prokurator Generalny [2020], prav tako Getin 

Noble Bank. 

 

Prednosti: relativno hiter odziv na ravni EU, zlasti če gre za interese posameznikov. 

 

Potencialne težave: pomanjkanje povezave med predhodnim vprašanjem in pravom 

EU, kar potencialno pomeni, da Sodišče EU ni pristojno (kot v zadevi Miasto Łowicz). 

 

B. Sodnik nastopa v vlogi stranke postopka pred nacionalnim sodiščem, kjer postavi 

zahtevek v skladu s predpisanimi pravnimi potmi, pri čemer lahko pride do postopka 

predhodnega odločanja. 

 

Primer: C-487/19 W. Ż. [2021] ECLI:EU:C:2021:798. 

 

Potencialne težave: zahteva po posameznikovi udeležbi v postopku.  

 

C. Sodnik v vlogi stranke v nacionalnem postopku se obrne na ESČP, ko so pravna 

sredstva na nacionalni ravni izčrpana. 

 

Primeri: Tuleya proti Poljski (opr. št. 21181/19), Broda proti Poljski, Grzęda proti 

Poljski, pa tudi Filippini proti San Marinu (opr. št. 10526/01). 



 77 

Potencialne težave: dolgotrajnost postopka (najverjetneje naslovljeno glede na 

odločitev o prednostnem reševanju tega sklopa zadev).  

 

2. Trendi v sodni praksi Sodišča EU in ESČP 

 

2.1 Svoboda izražanja sodnikov 

 

ESČP je obsežno analiziralo svobodo izražanja sodnikov in v sodni praksi določilo natančne 

standarde, ki svobodo izražanja povezujejo z načeloma nepristranskosti in neodvisnosti.  

 

V zadevi Wille proti Lihtenštajnu (28. oktober 1999, opr. št. 28396/95) se je ESČP ukvarjalo z 

vprašanjem, ali so omejitve, naloženen sodstvu, nujne in zato v skladu s pravom v smislu 10. 

člena EKČP. ESČP zlasti potrjuje, da “četudi sme država javne uslužbence legitimno omejiti z 

dolžnostjo varovanja tajnosti na račun njihovega statusa, so javni uslužbenci posamezniki in 

kot taki upravičeni do varstva iz 10. člena Konvencije”. Vendar “imajo “dolžnosti in 

odgovornosti” iz 2. odstavka 10. člena poseben pomen, saj se od javnih uslužbencev, ki 

opravljajo sodno funkcijo, lahko zahteva, da bodo pri uveljavljanju svobode izražanja zadržani 

v vseh primerih, kjer sta lahko pod vprašaj postavljeni avtoriteta in nepristranskost sodstva”. 

 

V zadevi Albayrak proti Turčiji se je ESČP ukvarjalo z vplivom svobode izražanja na sodniško 

funkcijo. Če mnenja, ki jih izražajo sodniki, ne vplivajo na izvrševanje sodniške funkcije ali na 

nepristranskost, bo ESČP ugotovilo kršitev 10. člena EKČP.169  

 

Na oceno ESČP pomembno vpliva tudi vprašanje, v kakšni obliki in na kakšen način sodnik 

izrazi mnenje: v zadevi Di Giovanni proti Italiji je sodišče spoznalo, da je sodnik z izrazi, ki 

jih je uporabil, pokazal premalo zadržanosti in spoštovanja, vendar je bilo v okoliščinah 

konkretnega primera potrebno naknadno oceniti ustreznost sankcije, naložene sodniku. Pri tem 

je ESČP v svoji analizi upoštevalo tudi morebitni zastraševalni učinek, ki bi ga lahko 

povzročile sankcije. Takšen pristop je potrdilo v zadevi Kayasu proti Turčiji, kjer je ugotovilo, 

da razrešitev tožilca ni bila sorazmerna glede na cilj ohranjanja avtoritete in nepristranskosti v 

pravosodju. S stališča ESČP je takšen učinek škodljiv za družbo, saj vpliva na zaupanje javnosti 

v zmožnost pravosodnih funkcionarjev za opravljanje naloge ohranjanja vladavine prava.  

                                                 
169 Albayrak proti Turčiji, opr. št. 38406/97 (EKČP, 31. januar 2008). 
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Potrebno  je poudariti, da se je v sodbi Velikega senata v zadevi Baka proti Madžarski (27. maj 

2014, opr. št. 20261/12) ESČP ukvarjalo s predčasno razrešitvijo sodnika Bake z mesta 

predsednika Vrhovnega sodišča, potem ko je izrazil negativno mnenje o predlogu zakonodajne 

reforme nacionalnega sodnega sistema. Veliki senat je pri tem ugotovil vzročno zvezo med 

izvrševanjem svobode izražanja in preklicem mandata, nato pa ocenil, da je šlo za izražanje 

osebnega mnenja, ki je prispevalo k zadevi javnega interesa. Sodišče je zato zaključilo, da 

“primer zahteva visoko stopnjo zaščite sodnikove svobode izražanja ter strogo presojo 

kakršnega koli vpliva, pri čemer imajo organi tožene države ustrezno ozko polje proste 

presoje”.   

 

ESČP se je ukvarjalo tudi s primeri, v katerih so sodniki svoje mnenje izrazili v tisku. Na primer 

v zadevi Olujić proti Hrvaški so bile predmet spora izjave sodnikov v tisku o zadevah, ki so jih 

trenutno obravnavali ali pa so z obravnavo že zaključili. V tem primeru je ESČP potrdilo, da 

“morajo sodni organi ohranjati največjo možno tajnost v zvezi z zadevami, s katerimi se 

ukvarjajo, da bi obdržali videz nepristranskosti. Takšna zahteva po diskretnosti jih mora 

odvračati od posluževanja tiska, četudi je to izzvano. Takšno dolžnost nalagajo višje zahteve 

pravičnosti in visok pomen sodniške funkcije”. 

 

Dejstvo je, da ESČP pri iskanju ravnovesja med 10. členom in 1. odstavkom 6. člena zatrjuje, 

da je izvrševanje svobode izražanja omejeno le, kadar obstaja dejanska podlaga za dvom v 

sodnikovo neodvisnost in nepristranskost s subjektivnega ali objektivnega vidika. Do kršitve 

prvega odstavka 6. člena EKČP lahko pride le, kadar sodnik izraža svoja mnenja in prepričanja 

z opaznimi predsodki ali pristranskostjo, ali kadar so njegove aktivnosti posebej povezane s 

strankama ali z obravnavanim primerom.  

 

Pred sodiščem EU sodne prakse, ki obravnava svobodo izražanja sodnikov, skorajda ni. Kljub 

temu najnovejši primeri prikazujejo dodaten vidik svobode izražanja sodnikov, tj. svobodo 

postavljanja predhodnih vprašanj kot (za EU specifično) sestavino svobode izražanja sodnikov. 

V zvezi s tem vidikom je ključna sodba Sodišča EU v zadevi C-791/19, Komisija proti Poljski 

(Régime disciplinaire des juges).  

 

Po mnenju Sodišča že golo odprtje preiskav glede zadev, v katerih so poljska redna sodišča 

vložila predlog za predhodno odločanje, zadostuje za kršitev prava EU. Sodišče EU natančneje 

zatrjuje, da:  
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“227. Tako nacionalnih določb, iz katerih izhaja, da so lahko nacionalni sodniki izpostavljeni 

disciplinskim postopkom, ker so pri Sodišču vložili predlog za sprejetje predhodne odločbe, ni 

mogoče dopustiti. Že sama verjetnost, da se glede na okoliščine primera uvede disciplinski 

postopek, ker je bil tak predlog za sprejetje predhodne odločbe vložen ali ker je bilo odločeno, 

da se ta predlog po vložitvi ohrani, namreč lahko zadevnim nacionalnim sodnikom ogrozi 

učinkovito izvajanje možnosti in nalog, navedenih v točki 225 te sodbe (...). 

 

228. Dejstvo, da ti sodniki zaradi uporabe te možnosti za predložitev zadeve Sodišču, ki je v 

njihovi izključni pristojnosti, ne bodo izpostavljeni disciplinskim postopkom ali sankcijam, 

poleg tega pomeni nujno jamstvo njihove neodvisnosti (...)”.  

 

2.2 Obramba položaja posameznega sodnika 

 

A. Ustavitev postopka in postavitev predhodnih vprašanj v zadevi, ki je z vidika 

razlage standarda neodvisnosti in nepristranskosti sodnikov nepomembna 

 

C-558/18 in C-563/18, Miasto Łowicz in Prokurator Generalny, [2020] 

ECLI:EU:C:2020:234 

Gre za postopka predhodnega odločanja, ki sta ju začela poljska sodnika, pri katerih je 

odsotnost  jasne povezave s pravom EU povzročila, da sta se zaključili z zavrženjem zaradi 

nedopustnosti, saj je šlo za vprašanji hipotetične narave, ki se “torej ne nanašata na razlago 

prava Unije kot odgovor na objektivno potrebo po rešitvi navedenih sporov, temveč sta 

splošni”.  

Sodniki so iskali pomoč Sodišča EU glede vprašanja, ali je novi poljski režim disciplinskih 

postopkov zoper sodnike v skladu z zahtevami sodniške neodvisnosti po členu 19(1) PEU. 

Poljska vlada je trdila, da pravila o disciplinskih postopkih zoper sodnike spadajo v pristojnost 

držav članic, zato jih ni mogoče presojati po pravu EU. Poljska vlada dodaja, da odgovor 

Sodišča EU ni nujen za razrešitev temeljnih zadev, saj nista povezani s poljskim režimom 

discipliniranja (zoper sodnika, ki sta predložila vprašanji, niso bili sproženi disciplinski 

postopki).   
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 V skladu s sklepnimi predlogi generalnega pravobranilca Tancheva je Sodišče EU predloga 

vseeno razglasilo za nedopustna zaradi pomanjkanja nujnosti glede na prvotni spor. Poleg tega 

je Sodišče EU ugotovilo, da sta bila postopka medtem zaključena, ker ni bila dokazana nobena 

disciplinska kršitev.  

Zadeva Miasto Łowicz kljub nedopustnosti po eni strani ponuja vpogled v strategijo, ki jo je 

sodnica ubrala kot jamstvo svojega položaja, po drugi pa prikazuje priložnost za Sodišče EU, 

ki bi jo to morda želelo izkoristiti za presojo abstraktnih načel v zadevi. Tako je razsodilo: 

“Nacionalnih določb, iz katerih bi izhajalo, da so lahko nacionalni sodniki izpostavljeni 

disciplinskim postopkom, ker so pri Sodišču vložili predlog za sprejetje predhodne odločbe, 

tako ni mogoče dopustiti. Že sama verjetnost, da se glede na okoliščine primera uvede 

disciplinski postopek, ker je bil tak predlog za sprejetje predhodne odločbe vložen ali ker je 

bilo odločeno, da se ta predlog po vložitvi ohrani, namreč lahko zadevnim nacionalnim 

sodnikom ogrozi učinkovito izvajanje možnosti in nalog […]”.170    

B. Sodnik nastopa v vlogi stranke postopka pred nacionalnim sodiščem, kjer postavi 

zahtevek v skladu s predpisanimi pravnimi potmi, pri čemer lahko pride do 

postopka predhodnega odločanja. 

Za več informacij gl. primere v Študiji primera št. 4, Konstelacija št. 1. 

 

C. Sodnik v vlogi stranke v nacionalnem postopku se obrne na ESČP, ko so pravna 

sredstva na nacionalni ravni izčrpana. 

Trenutno pred ESČP poteka veliko zadev, ki obravnavajo položaj posameznih sodnikov ali pa 

je bilo o njih odločeno v zadnjih letih. Vsaka od teh, od zadeve Baka proti Madžarski in serije 

poljskih primerov pa do zadeve Ástráðsson proti Islandiji (opr. št. 26374/18), predstavlja 

košček sestavljanke, ki razjasnjuje, kaj je želeni standard sodniške neodvisnosti, 

nepristranskosti in odgovornosti. V nadaljevanju navajamo manj znana primera, kako 

posamezniki pred ESČP izpodbijajo ukrepe, ki vplivajo na njihov položaj, ter rezultate 

takšnega delovanja.  

 

Zadeva Ramos Nunes de Carvalho e Sá proti Portugalski, opr. št. 55391/13 (6. november 

2018) o disciplinskih postopkih 

                                                 
170 C-558/18 in C-563/18, Miasto Łowicz in Prokurator Generalny, [2020] ECLI:EU:C:2020:234, 58. odst. 
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Zadeva se je nanašala na disciplinski postopek zoper sodnika, v katerem je Visoki sodni svet 

(“VSS”) izrekel disciplinske sankcije, ter na presojo, ki jo je v pritožbenem postopku izvedlo 

Vrhovno sodišče. Pritožnica je zatrjevala napake postopka, vodenega zoper njo, ter težave z 

jamstvi neodvisnosti, nepristranskosti in odgovornosti na Vrhovnem sodišču in v Visokem 

sodnem svetu. ESČP je ugotovilo kršitev člena 6(1) EKČP, saj je ugotovilo napake v postopku 

zoper pritožnika, kljub temu pa ni prišlo do kršitve 6. člena v zvezi z jamstvi neodvisnosti in 

nepristranskosti Vrhovnega sodišča (pritožba zoper Visoki sodni svet je bila razglašena za 

nedopustno). 

 

Pritožnica je posebej zatrjevala obstoj objektivnih razlogov za dvom v neodvisnost in 

nepristranskost Sodnega odbora Vrhovnega sodišča. Med drugim je zatrjevala, da je predsednik 

VSS hkrati tudi predsednik Vrhovnega sodišča in da v funkciji slednjega vsako leto imenuje 

člane ad hoc odbora, ki obravnava pritožbe zoper odločbe VSS v disciplinskih zadevah. 

 

Sodišče je odločilo, da z vidika zatrjevanega pomanjkanja neodvisnosti in nepristranskosti 

Sodnega oddelka Vrhovnega sodišča ni prišlo do kršitve člena 6(1) Konvencije. Zlasti je 

menilo, da dvojna vloga predsednika Vrhovnega sodišča ni takšna, da bi porajala dvom v 

neodvisnost in objektivno nepristranskost pri odločanju o pritožničinih pritožbah zoper 

odločbo VSS. Nadalje je Sodišče, z ozirom na vse posebne okoliščine primera in jamstva 

namenjena zaščiti Sodnega odbora Vrhovnega Sodišča pred zunanjimi pritiski, ugotovilo, da 

pritožničinih strahov ni mogoče smatrati za objektivno utemeljene in da sistem preverjanja 

odločb v disciplinskih zadevah VSS, tj. pritožba na Sodni odbor, ne krši zahteve po 

neodvisnosti in nepristranskosti iz prvega odstavka 6. člena Konvencije.  

 

V zvezi s postopkom zoper pritožnico je ESČP ugotovilo kršitev člena 6(1) na podlagi analize 

specifičnega konteksta disciplinskih postopkov zoper sodnico, resnosti sankcij ter dejstva, da 

so bila procesna jamstva pred VSS omejena. Nadalje je ESČP upoštevalo tudi dokaze o 

verodostojnosti sodnice in priče ter dejstvo, da do zaslišanja ni prišlo niti na stopnji 

disciplinskega postopka niti na stopnji sodne presoje – omenjena dejstva so skupaj prispevala 

k ugotovitvi kršitve člena 6(1) v zvezi z disciplinskim postopkom. 

 

Kontekst poljskih reform – neodločeni primeri sodnikov in odvetnikov 
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Mnogi poljski sodniki so ubrali procesno pot zanašanja na ESČP, da se izreče o standardih 

neodvisnosti, nepristranskosti in odgovornosti. Na številne vidike poljskih reform so se 

osredotočili zlasti naslednji primeri: Broda proti Poljski in Bojara proti Poljski (opr. št. 

26691/18 in 27367/18),171 Żurek proti Poljski (opr. št. 39650/18)172 in Sobczyńska in drugi 

proti Poljski (opr. št. 62765/14, 62769/14, 62772/14 in 11708/18)173 ter Tuleya proti Poljski 

(opr. št. 21181/19)174. 

                                                 
171 Pritožba je bila vročena poljski vladi 2. septembra 2019. Gre za primer o spremembah poljskega sodstva, ki so 

vodile do predhodnega prenehanja 6-letnega mandata pritožnikov, sodnikov, ki sta bila imenovana za 

podpredsednika Okrožnega sodišča v Kielcah. Oba zatrjujeta, da sta bila razrešena, ne da bi imela na voljo pravno 

sredstvo, s katerim bi izpodbijala svojo domnevno arbitrarno in nezakonito razrešitev.  
172 Pritožba je bila vročena poljski vladi 14. maja 2020. Nanaša se na predčasno prenehanje sodnikovega mandata 

v Nacionalnem sodnem svetu, poljskem ustavnem organu, ki varuje neodvisnost sodišč in sodnikov, ter na njegovo 

razrešitev z mesta tiskovnega predstavnika tega organa in domnevno kampanjo za njegovo utišanje. Pritožnik 

zlasti navaja, da mu je bil onemogočen dostop do sodišča in da ni bilo nobenega sodnega ali kakršnega koli 

drugega postopka za izpodbijanje predčasnega prenehanja njegovega mandata. 
173 Pritožbe so bile vročene poljski vladi 14. maja 2020. Zadeva se nanaša na zavrnitev poljskega predsednika, da 

bi imenoval pritožnike na prosta sodniška mesta na različnih sodiščih na Poljskem. Pritožniki trdijo, da so 

izpolnjevali zakonske pogoje, ki so veljali v zadevnem času, in se pritožujejo zaradi odklonitve upravnih sodišč 

in Ustavnega sodišča, da bi obravnavala njihove pritožbe, ker so se izrekla za nepristojna na tem področju. Sodišče 

je o pritožbah obvestilo poljsko vlado in strankam zastavilo vprašanja na podlagi prvega odstavka 6. člena (pravica 

do poštenega sojenja), 8. člena (pravica do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja) in 13. člena (pravica 

do učinkovitega pravnega sredstva) Konvencije.  
174 Sodnik Tuleya v okviru režima discipliniranja sodnikov obtožuje poljsko vlado kršitve, med drugim, njegove 

pravice do zasebnega življenja ter njegovega ugleda v zvezi z disciplinskimi postopki zoper njega in dolžnostjo 

pričanja v disciplinskih postopkih zoper druge sodnike leta 2018 (dogodki po letu 2018 niso vključeni v pritožbo). 

Sodišče je o pritožbi obvestilo poljsko vlado in strankama zastavilo vprašanja po 8. členu (pravica do zasebnega 

življenja), 13. členu (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) in 10. členu (svoboda izražanja) Konvencije. 

ESČP je opazilo širši kontekst disciplinskih postopkov zoper Tuleyo in druge poljske sodnike: od spremembe 

modela disciplinske odgovornosti leta 2018 so se na Poljskem proti sodnikom začeli postopki v zvezi z njihovo 

sodniško dejavnostjo in zaradi njihovega nastopanja v javni razpravi, zlasti če so kritizirali spremembe v sodstvu. 

Prav tako je ugotovilo, da so mediji zoper sodnika Tuleyo izvajali obrekovalno kampanjo, v kateri so ga žalili in 

poskušali diskreditirati, ter da je sodnik prejemal sovražna sporočila. 
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Primer št. 5 – Svoboda izražanja sodnikov in prenehanje mandata 

 

Sklicni primer 

 

Evropsko sodišče za človekove pravice, Baka proti Madžarski, opr. št. 26261/12, sodba z dne 

27. maja 2014 (Veliki Senat dne 23. junija 2016)175 

 

 

Ponazoritev s časovnico 

 

 

Opis primera(rov) 

 

a. Dejanski stan 

22. junija 2009 je bil gospod Baka imenovan za predsednika Vrhovnega sodišča za mandat 

šestih let: do 22. junija 2015. Prav tako je bil predsednik Nacionalnega sodnega sveta, kjer je 

opravljal vodstvene in sodne naloge. Pritožnik je bil kot vodja Nacionalnega sodnega sveta z 

zakonom izrecno zavezan podajati mnenja o parlamentarnih zakonskih predlogih, ki vplivajo 

na sodstvo, potem ko je prek urada Nacionalnega sodnega sveta zbral in povzel mnenja 

različnih sodišč. Aprila 2010 sta Fidesz in Krščansko-demokratska ljudska stranka uvedli 

program strukturnih ustavnih reform, ki so vplivale na sodstvo. Gospod Baka je kot predsednik 

Vrhovnega sodišča in Nacionalnega sodnega sveta v tisku večkrat izrazil kritiko reform z 

različnih vidikov: 

- o zakonodajni reformi, ki vpliva na sodstvo, še posebej o Predlogu razveljavitve zakona 

(ang. Nullification Bill), upokojitveni starosti sodnikov, spremembah Zakonika o 

                                                 
175 Osnutek seznama primerov je napravila Dr. Mariavittoria Catanzariti, European University Institute. Primer je 

komentiran tudi v videoposnetku, dostopnem na TRIIAL Course 5 v platformi apogee. 
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EK 
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EU
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vlado in 
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kazenskem postopku ter novem Zakonu o organizaciji in upravljanju sodišč. Zlasti je izrazil 

zaskrbljenost o neustavnosti predloga Zakona, ki odreja razveljavitev pravnomočnih 

obsodb in krši pravico sodnika do proste presoje dokazov; 

- o predlagani ustavni reformi glede sodstva, zlasti o novem imenu Vrhovnega sodišča – 

Kúria –, o novih pristojnostih, podeljenih Kúrii na področjih zagotavljanja ustaljenosti 

sodne prakse, upravljanja sodstva in delovanja Nacionalnega sodnega sveta ter uvedbi 

ustavne pritožbe zoper sodne odločbe;  

- o predlogu znižanja obvezne upokojitvene starosti sodnikov (s sedemdesetih na splošno 

upokojitveno starost dvainšestdesetih let) in spremembe modela sodniške samouprave v 

okviru Nacionalnega sodnega sveta; 

- o resni grožnji za sodniško neodvisnost in načelo neodstranljivosti ter za načelo 

nediskriminacije, saj je bilo spremembam podvrženo le sodstvo; 

- o neustavnosti dveh zakonodajnih predlogov, prvega o organizaciji in upravljanju sodišč 

ter drugega o pravnem položaju in plačah sodnikov, ki predvidevata ločitev vodstvenih in 

sodnih funkcij, ki so bile prej “združene” v osebi predsednika Vrhovnega sodišča, ki je bil 

hkrati tudi predsednik Nacionalnega sodnega sveta, ter koncentracijo nalog vodenja 

sodstva v rokah predsednika novega Nacionalnega sodnega urada, medtem ko odgovornost 

za enotno (pravo)sodno delovanje ostaja pri predsedniku Vrhovnega sodišča. 

Po izvedbi ustavne reforme je pritožniku 1. januarja 2012, tri leta in pol pred predvidenim 

iztekom, prenehal mandat predsednika Vrhovnega sodišča, kar je omogočil reformni proces. 

Temeljni zakon z dne 25. aprila 2011 je določil, da bo najvišji sodni organ postala Kúria. Sledili 

so številni ustavni amandmaji, zlasti amandma, v skladu s katerim mora parlament do 31. 

decembra 2011 izvoliti predsednika Kúrie, ta pa nastopiti funkcijo 1. januarja 2012. Poleg tega 

prehodne določbe Temeljnega zakona določajo, da je pravni naslednik Vrhovnega sodišča in 

Nacionalnega sodnega sveta v zadevah sodnega upravljanja Kúria, naloge v zvezi z 

upravljanjem sodišč pa prevzame predsednik Nacionalnega sodnega urada, ter da mandati 

predsednika Vrhovnega sodišča ter predsednika in članov Nacionalnega sodnega sveta 

prenehajo z uveljavitvijo Temeljnega zakona.  

 

Predčasno prenehanje mandata je za gospoda Bako predstavljalo izgubo plače in drugih 

ugodnosti, do katerih po novi ustavni reformi ni več upravičen. 

b. Pravna vprašanja 

Pritožnik je zatrjeval, da je prišlo do kršitve prvega odstavka 6. člena in 10. člena EKČP. 



 85 

 

Leta 2016 je Veliki senat odločil, da je Madžarska kršila prvi odstavek 6. člena in 10. člen 

EKČP. Pritožnik je zatrjeval, da mu ni bil omogočen dostop do sodišča za izpodbijanje 

predčasnega prenehanja njegovega mandata predsednika Vrhovnega sodišča. Prav tako je trdil, 

da je do prenehanja njegovega mandata prišlo zaradi kršitve njegove svobode izražanja, ker je 

v okviru svojih pristojnosti kot predsednik Vrhovnega sodišča izrazil svoje stališče o reformi 

pravosodja. 

 

c. Obrazložitev EKČP 

V okviru 6. člena je Sodišče odločilo, da se 6. člen 1) uporablja v sporih v zvezi sodniškimi 

plačami in drugimi prejemki, vendar se 2) ne uporablja v postopkih v zvezi z zaposlovanjem 

in disciplinskih postopkih v zvezi s prenehanjem delovnega razmerja javnih tožilcev. Sodišče 

je zlasti ugotovilo, da:  

 

-  je bil pritožniku dostop do sodišča onemogočen, saj je bilo predčasno prenehanje 

njegovega mandata predsednika Vrhovnega sodišča določeno v samem Temeljnem zakonu 

in zato ni bilo podvrženo kakršni koli obliki sodne presoje, niti presoji Ustavnega sodišča. 

Po drugi strani je podpredsednik Vrhovnega sodišča lahko vložil ustavno pritožbo na 

Ustavno sodišče zoper zakonsko določbo, zaradi katere mu je prenehal mandat, prenehanje 

pritožnikovega mandata predsednika Vrhovnega sodišča pa je bilo določeno v Temeljnem 

zakonu; 

- država bi morala izkazati, da je predmet spora povezan z izvrševanjem državne oblasti ali 

da je postavil pod vprašaj posebno razmerje zaupanja med javnim uslužbencem in državo, 

kar bi lahko upravičilo izključitev pravice do dostopa do sodišča. Država takšnih okoliščin 

ni izkazala, zato je Sodišče odločilo, da je prišlo do kršitve 6. člena EKČP. 

V zvezi z 10. členom je Sodišče ugotovilo, da: 

 

- je imelo prenehanje pritožnikovega mandata nedvomno “zastraševalni učinek” v smislu, da 

od sodelovanja v prihodnjih javnih razpravah o zakonodajnih reformah, ki zadevajo 

sodstvo in na splošno o vprašanjih v zvezi z neodvisnostjo sodstva, ni odvrnilo zgolj njega 

samega, temveč celotno sodstvo in vse predsednike sodišč; 

- “predčasna razrešitev pritožnika z mandata predsednika Vrhovnega sodišča je bila odziv 

na njegove kritike in javno izražena stališča o reformi sodstva in ne posledica reorganizacije 
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sodstva na Madžarskem, kot trdi vlada, zato predstavlja poseg v pravico do svobode 

izražanja” (97. odstavek).  

 

Sodišče je zgornje navedbe utemeljilo z naslednjimi dejstvi: 

 

- predlogi za predčasno prenehanje pritožnikovega mandata predsednika Vrhovnega sodišča 

ter novi pogoji za imenovanje na položaj predsednika Kúrie so bili predloženi parlamentu 

po javnih pripombah gospoda Bake in so bili sprejeti v zelo kratkem času; 

- ločitev funkcij predsednika Nacionalnega sodnega sveta od funkcij predsednika nove 

Kúrie, določena z novim Temeljnim zakonom, ne pomeni, da so funkcije, za katere je bil 

pritožnik izvoljen, prenehale obstajati z začetkom veljavnosti Temeljnega zakona, kot je 

nasprotno trdila vlada; 

- gospod Baka ni imel zgolj pravice, temveč tudi dolžnost izraziti svoje mnenje o 

zakonodajni reformi, ki je vplivala na sodstvo, saj je bila njegova pravica do svobode 

izražanja še posebej pomembna zaradi njegove funkcije.  

 

d. Izzid na nacionalni ravni (sledeča sodba predložitvenega sodišča) 

12. decembra 2011 je Evropski komisar za pravosodje poslal pismo madžarskim oblastem, v 

katerem je poleg pomislekov v zvezi s predsednikom novega Nacionalnega sodnega urada in 

preoblikovanjem Vrhovnega sodišča v Kúrio izrazil skrb v zvezi z upokojitveno starostjo 

sodnikov, zlasti zaradi predčasnega prenehanja mandata tožeče stranke kot predsednika 

Vrhovnega sodišča pred iztekom rednega mandata. Madžarske oblasti so odgovorile in 

Evropska komisija je 11. januarja 2012 izdala izjavo o razmerah na Madžarskem.  

 

17. januarja 2012 je Komisija začela “pospešen” postopek zaradi neizpolnjevanja obveznosti, 

med drugim glede neodvisnosti sodstva. Komisija je izjavila, da nova obvezna upokojitvena 

starost za sodnike krši pravila o enakem obravnavanju pri zaposlovanju (Direktiva 

2000/78/EC) in diskriminaciji na delovnem mestu na podlagi starosti. Prav tako je Komisija 

prosila Madžarsko za več informacij v zvezi z novo zakonodajo o organizaciji sodišč.  

 

7. marca 2012 je Komisija izdala obrazloženo mnenje o ukrepih v zvezi z upokojitveno 

starostjo sodnikov in administrativno pismo (ang. administrative letter), s katerim je 

Madžarsko pozvala k dodatnim pojasnilom o neodvisnosti sodstva, zlasti v razmerju do 
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pristojnosti, podeljenih predsedniku Nacionalnega sodnega urada, vključno s pooblastili za 

določitev sodišča v konkretni zadevi in za premestitev sodnikov brez soglasja.  

 

7. junija 2012 je Evropska Komisija predložila zadevo Sodišču Evropske Unije (zadeva C-

286/12, Komisija proti Madžarski). 6. novembra 2012 je Sodišče EU izdalo sodbo, s katero je 

odločilo, da Madžarska s sprejemom nacionalnega programa, ki določa prisilno upokojitev 

sodnikov, tožilcev in notarjev ob dopolnjenem dvainšestdesetem letu – kar povzroča neenako 

obravnavanje na podlagi starosti, ki ni sorazmerno z zasledovanimi cilji – ni izpolnila 

obveznosti iz Direktive Sveta 2000/78/ES z dne 27. novembra 2000, ki je vzpostavila splošni 

okvir za enako obravnavanje pri zaposlovanju in delu. Sodišče v uveljavitvi novih starostnih 

omejitev ni prepoznalo kršitve načela legitimnosti, vendar je izjavilo, da novi zakon ni v skladu 

z načelom sorazmernosti in ne zagotavlja zgolj zamenjave generacij v omenjenih pravnih 

poklicih.  

 

Po razglasitvi sodbe Velikega senata ESČP je Odbor ministrov Sveta Evrope septembra 2019 

preučil izvršitev sodbe in “pozval oblasti, naj do marca 2021 podajo informacije o ukrepih, 

predvidenih kot protiutež “zastraševalnemu učinku”, da se v celoti zagotovita in zaščitita 

neodvisnost in svoboda izražanja sodnikov”, vključno z jamstvi in ukrepi za zaščito sodnikov, 

ki javno izražajo svoje mnenje o zadevah v zvezi s sodišči, pred neupravičenimi posegi. 

 

Septembra 2020 je Evropska komisija v Poročilu o stanju pravne države izrazila resno 

zaskrbljenost glede neodvisnosti sodstva, saj se “Nacionalni sodni svet sooča s težavami pri 

vzpostavljanju ravnovesja s pristojnostmi Predsednika Nacionalnega sodnega urada; izvolitev 

novega predsednika Nacionalnega sodnega urada lahko odpre pot k okrepljenemu sodelovanju. 

Predsednik Nacionalnega sodnega urada je izvoljen s strani parlamenta in ima obsežna 

pooblastila v zvezi z upravljanjem sodnega sistema. Predsednik deluje pod nadzorom 

Nacionalnega sodnega sveta, vendar se ta sooča z vrsto strukturnih težav, ki mu onemogočajo 

učinkovit nadzor nad delovanjem predsednika Nacionalnega sodnega urada. Zlasti nima 

pravice, da se z njim do posvetovujejo o zakonodajnih predlogih, ki vplivajo na sodni sistem. 

Njegova vloga pri imenovanju sodnikov in imenovanju predsednikov in drugih vodstvenih 

delavcev sodišč je omejena. Poleg tega ima Nacionalni sodni svet omejena sredstva in je pri 

proračunskih izplačilih odvisen od predsednika Nacionalnega sodnega urada. Odsotnost 

učinkovitega nadzora nad predsednikom Nacionalnega sodnega urada povečuje možnost 

samovoljnih odločitev pri upravljanju sodnega sistema”. 
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e. Dodatni relevantni primeri 

V sodbi z dne 8. aprila 2014 (Komisija proti Madžarski, zadeva C-288/12) je Sodišče 

obravnavalo primer nekdanjega madžarskega nadzornika za varstvo podatkov, ki je bil z 

uveljavitvijo Temeljnega zakona razrešen z mandata precej pred njegovim siceršnjim iztekom. 

Zadevo je Sodišču predložila Evropska komisija v okviru ločenega postopka za ugotovitev 

kršitve v zvezi z obveznostmi Madžarske po Direktivi 95/46/ES Evropskega parlamenta in 

Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o 

prostem pretoku takih podatkov, in sicer glede zahteve po neodvisnosti nadzornega organa za 

varstvo podatkov. 

   

ESČP je svojo prakso o svobodi izražanja sodnikov razvilo v več zadevah.  

 

Natančneje je v zadevi Harabin proti Slovaški (opr. št. 62584/00, 29. junij 2004) Sodišče 

odločilo, da je treba zlasti ob upoštevanju vse večjega pomena, ki se pripisuje delitvi oblasti in 

pomena varovanja neodvisnosti sodstva natančno preučiti vsak poseg v svobodo izražanja 

sodnika.  

 

V zadevi Wille proti Lihtenštajnu (opr. št. 28396/95, 28. oktober 1999) je Sodišče zavzelo 

stališče, da presoja, ali je poseg v svobodo izražanja sodnika utemeljen z “nujno družbeno 

potrebo“ in “sorazmeren z zasledovanim legitimnim ciljem”, zahteva oceno sporne sodnikove 

izjave v luči vseh okoliščin konkretnega primera kot celote. V tem okviru je potrebno pripisati 

poseben pomen funkciji, ki jo zaseda pritožnik, vsebini sporne izjave, kontekstu, v katerem je 

bila izjava izražena, ter naravi in strogosti izrečenih kazni. 

 

Glej tudi: Evropsko sodišče za človekove pravice, Ramos Nunes de Carvalho e Sá proti 

Portugalski, opr. št. 55391/13, 57728/13 in 74041/13, sodba z dne 6. novembra 2018, v zvezi 

z dejstvom, da sodnik ni imel dostopa do učinkovitega pravnega sredstva za izpodbijanje 

disciplinske sankcije v obliki globe v višini 20-dnevne plače zaradi kritike sodnega inšpektorja, 

člana Sodnega sveta.  
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Primer št. 6 – Obrekovanje sodnikov in svoboda izražanja odvetnikov 

 

Sklicni primer 

 

Evropsko sodišče za človekove pravice, L. P. in Carvalho proti Portugalski, opr. št. 24845/13 

in 49103/15), sodba z dne 8. oktobra 2019, poln povzetek176 v podatkovni bazi TRIIAL 

 

Sodišče EU, C-55/20, Disciplinsko sodišče odvetniške zbornice, neodločeno 

Osrednja vprašanja 

Koliko je treba sodnike zaščititi pred kritikami odvetnikov, ki delujejo po navodilih svojih 

strank? 

 

 

Ponazoritev s časovnico 

 

Opis primera(rov) 

 

a. Dejanski stan 

Zadeva vsebuje ugotovitev odškodninske odgovornosti odvetnikov zaradi obrekovanja (L. P.) 

in za napad na čast sodnikov s pomočjo vlog, ki sta jih odvetnika pripravila kot pooblaščenca.  

 

                                                 
176 Primer osnovan na podlagi skice, ki sta jo zasnovala Rita Brito Hanek in Afonso Bras iz CIPD. 
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Pritožnika sta portugalska odvetnika, rojena leta 1965 oziroma 1971. Živita v Lizboni in 

Guimarãesu (Portugalska). Leta 2008 je L. P. poslal pismo Visokemu sodnemu svetu (VSS), v 

katerem se je pritožil zaradi ravnanja sodnice A. A. med pripravljalnim narokom in nekaterih 

postopkovnih nepravilnosti. Natančneje, navedel je, da je “med sodnico in pooblaščencem 

tožene stranke opazil zelo domačno vzdušje”. Visoki sodni svet se je odločil, da ne bo ukrepal. 

Sodnica A. A. je zato zoper L. P. vložila tožbo zaradi obrekovanja, v kateri je zatrjevala napad 

na svojo čast in dobro ime. Leta 2012 je Pritožbeno sodišče v Lizboni obsodilo L. P., da mora 

sodnici plačati 5.000 evrov (EUR), ker je ugotovilo, da so odvetnikove obtožbe sodnice 

presegle meje dopustne kritike. Pritožbe L. P. zoper to odločbo so bile neuspešne. 

 

Leta 2009 sta osebi romskega izvora, ki ju je zastopal gospod Carvalho, podali ovadbo zoper 

sodnico A. F. zaradi obrekovanja in rasne diskriminacije v njenih pripombah v sodbi, ki se je 

nanašala nanju. Potem ko je javni tožilec ustavil zadevo, sta isti osebi, ki ju je ponovno zastopal 

g. Carvalho, vložili zasebno tožbo in od sodnice zahtevali 10.000 EUR. Pritožbeno sodišče v 

Guimarãesu je zadevo razglasilo za očitno neutemeljeno. Leta 2011 je sodnica vložila civilno 

(tj. zasebno) tožbo zoper g. Carvalha, v kateri je zatrjevala, da je kot zastopnik zoper njo 

zavestno podal neutemeljeno kazensko ovadbo. G. Carvalhu je bilo naloženo plačilo 10.000 

EUR z zamudnimi obrestmi.    

 

b. Pravna vprašanja 

V tem primeru si nasprotujeta dve pravici – sodnikova oz. sodničina pravica do zaščite 

njegovega/njenega ugleda ter odvetnikova svoboda izražanja. Odvetnika sta, ker so ju 

portugalska sodišča obsodila zaradi okrnitve ugleda sodnic, sprožila postopek zoper 

Portugalsko zaradi kršitve njune svobode izražanja, saj je bil učinek visokih kazni – 5.000 EUR 

oziroma 10.000 EUR – zastraševalen. Ali lahko imajo kazni v takšnem znesku zastraševalni 

učinek na celoten odvetniški poklic, zlasti v zvezi z obrambo interesov strank s strani 

odvetnikov? 

 

c. Obrazložitev ESČP 

Evropsko sodišče za človekove pravice je ugotovilo, da obsodbi pritožnikov predstavljata 

poseg v izvrševanje svobode izražanja. Poseg je zasledoval dva legitimna cilja: (1) zaščito 

ugleda in pravic drugih ter zaščito sodnikov ter (2) ohranjanje avtoritete in nepristranskosti 

sodstva. 
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Kljub temu je Evropsko sodišče za človekove pravice odločilo, da razlogi, ki so jih navedla 

nacionalna sodišča, da bi upravičila obsodbi pritožnikov, niso bili ne ustrezni ne zadostni in 

niso bili v skladu z nujno družbeno potrebo. Poseg je bil zato nesorazmeren in ni bil nujen v 

demokratični družbi. Sodišče je v obrazložitvi navedlo naslednja opažanja. 

 

Oba pritožnika sta opravljala svoje poklicne dolžnosti kot odvetnika. L. P. je v pritožbi na 

Vrhovno sodišče opisal potek pripravljalnega naroka, ki se ga je udeležil kot zastopnik, in z 

namenom obrambe interesov svoje stranke opozoril na razmere, ki so se mu zdele nenormalne. 

Namen kazenske ovadbe in pregona na zasebno tožbo, ki ju je pripravil g. Carvalho, je bil 

pregon sodnice zaradi obrekovanja in diskriminacije Carvalhovih strank v obsodilni sodbi 

zoper njiju.  

 

Obtožbe L. P. predstavljajo kritike, kakršne lahko sodniki pri opravljanju svojih 

dolžnosti pričakujejo, ne da bi bila zaradi tega prizadeta njihova čast in dobro ime. Obtožbe 

niso prekoračile meja dovoljene kritike; poslane so bile zgolj sodišču in niso bile javno 

objavljene. Zaradi tega je bila morebitna domnevna škoda za sodničin ugled zelo omejena. 

Zadeva zoper g. Carvalha se je nanašala na dejstvo, da je sprejel navodila strank, ki sta 

želeli sodnico preganjati zaradi obrekovanja in diskriminacije, nastale v zvezi s kazenskim 

postopkom, ki je bil zaradi sodbe zadevne sodnice zoper stranki g. Carvalha široko medijsko 

odmeven. Vendar pregon sodnice ni bil uspešen. Sodišče je presodilo, da je g. Carvalho zgolj 

branil interese svojih strank in ni ugotovilo kršitve poklicne etike. Poleg tega se je Sodišče 

postavilo na stališče, da bi lahko poskus prisiliti odvetnika v zavrnitev navodil kršil pravico do 

dostopa do sodišča vsakega posameznika.  

 

Glede strogosti kazni je Sodišče ugotovilo, da je bila kazen, naložena L. P., sicer nizka in 

obsodba ni bila vpisana v kazensko evidenco, vendar ima kazenska sankcija sama po sebi 

zastraševalni učinek na izvrševanje svobode izražanja. To je še toliko bolj nesprejemljivo v 

primeru odvetnika, ki mora zagotoviti učinkovito obrambo svojih strank. Poleg tega je bilo 

pritožnikoma v obeh primerih naloženo zadevnima sodnicama plačati znaten znesek (5.000 

EUR v primeru L. P. in 10.000 EUR v primeru g. Carvalha). Izrečene kazni zato niso 

vzpostavile pravičnega ravnovesja med potrebo po varovanju pravice sodnikov do varstva 

njihove časti in avtoritete sodstva na eni ter svobodo izražanja pritožnikov na drugi strani. Prav 



 92 

tako so verjetno imele zastraševalni učinek na odvetniški poklic kot celoto, zlasti glede 

obrambe interesov strank s strani odvetnikov. 

 

Sodišče je tako ugotovilo kršitev 10. člena Konvencije. 

 

Analiza 

 

a. Vloga ESČP 

V evropskem kontekstu, v katerem postaja neodvisnost sodstva v nekaterih državah resno 

ogrožena, nas sodba ESČP opominja, da so sodniki lahko legitimno predmet kritike, četudi 

podvržene določenim omejitvam. Vendar posledica takšnih omejitev svobode izražanja ne sme 

biti zastraševalni učinek na opravljanje poklicne dejavnosti odvetnika; če obstaja nevarnost 

takšnega učinka, morajo države članice dati prednost svobodi izražanja.  

 

b. Vpliv sodbe ESČP 

Kljub mnogim sodba Evropskega sodišča za človekove pravice, ki izpostavljajo pomen 

svobode izražanja, in čeprav osnovni standardi za novinarje veljajo za dobro uveljavljene, se 

žalitev in obrekovanje še vedno kaznujeta z zaporom.  

 

c. Dodatni relevantni primeri 

Eden najpomembnejših primerov o svobodi izražanja odvetnikov je zadeva Morice proti 

Franciji, ki jo je leta 2015 izdal Veliki senat ESČP (opr. št. 29369/10, sodba z dne 24. aprila 

2015). V tej zadevi je bil pritožnik, odvetnik, obsojen zaradi žaljivih komentarjev o dveh 

sodnikih, ki so bili objavljeni v francoskem nacionalnem časopisu. Prvi oddelek ESČP v 

obsodbi odvetnika ni prepoznal kršitve njegove svobode izražanja in zadevo predložil 

Velikemu senatu. Sodišče je odločilo, da je bil poseg v pravico do svobode izražanja 

nesorazmeren. Sodišče je zlasti menilo, da so bile odvetnikove pripombe del razprave o zadevi 

javnega interesa. Pri tem je šlo za vprašanje odvetnikove svobode izražanja zunaj sodne 

dvorane in ne za obrambo stranke. Kljub temu je Sodišče odločilo, da morajo odvetniki imeti 

možnost, da javnost opozorijo na morebitne pomanjkljivost v sodnem sistemu, in da je sicer 

res potrebno ohraniti avtoriteto sodstva in ga zaščititi pred nekaterimi kritikami, vendar to 
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posameznikom ne sme preprečiti izražanja “vrednostnih sodb z zadostno dejansko podlago o 

zadevah javnega interesa”. 

 

Sodišče EU se bo kmalu lahko izreklo o disciplinskih ukrepih zoper odvetnike zaradi njihovega 

uresničevanja svobode izražanja v še neodločeni zadevi C-55/20. Disciplinsko sodišče 

Odvetniške zbornice v Varšavi je 31. januarja 2020 na Sodišče EU vložilo predlog za sprejetje 

predhodne odločbe. Spor namreč izvira iz pritožbe poljskega ministra za pravosodje in 

generalnega državnega tožilca zoper odločitev disciplinskega sodišča o ustavitvi disciplinskega 

postopka zoper odvetnika, kateremu so očitali, da je s komentarji glede svojega odnosa s 

stranko presegel meje svoje pravice do svobode izražanja.177  

 

Gl. tudi: Evropsko sodišče za človekove pravice, Cimperšek proti Sloveniji, o odpustu s 

funkcije sodnega izvedenca zaradi izvrševanja svobode izražanja v obliki kritike 

zaostankov na Ministrstvu za pravosodje pri organizaciji ceremonije prisege. Po zadevi 

Čeferin proti Sloveniji se vzpostavlja zavest, da je z namenom zaščite avtoritete in ugleda 

sodišč svobodo izražanja dopustno omejiti le, kadar je to nujno v demokratični družbi in kadar 

udeleženci sodnih postopkov uživajo določeno stopnjo svobode pri kritični komunikaciji s 

sodišči in drugimi institucijami.  

  

                                                 
177 Glej L. Pech, Legal Opinion for the CCBE, URL: 

https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/DEONTOLOGY/EN_DEON_2020112

7_Laurent-Pech-Legal-Opinion-on-Case-C-5520.pdf. 
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Primer št. 7 – Svoboda izražanja in neodvisnost tožilcev 

 

Sklicni primer 

 

Evropsko sodišče za človekove pravice, Kövesi proti Romuniji, opr. št. 24845/13 in 49103/15, 

sodba z dne 8. oktobra 2019178  

 

Osrednja vprašanja 

Razrešitev vrhovnega tožilca zaradi, med drugim, sodelovanja v javnih razpravah o 

zakonodajnih reformah, ki vplivajo na sodstvo in o vprašanjih v zvezi z neodvisnostjo sodstva. 

 

Ponazoritev s časovnico 

 

Opis primera(rov) 

 

a. Dejanski stan 

S predsedniško odredbo št. 483/2013 je bila pritožnica imenovana za vrhovno tožilko 

Nacionalne protikorupcijske direkcije (romun. Direcția Națională Anticorupție, v nadaljevanju 

“DNA”), za triletni mandat, od 15. maja 2013 do 16. maja 2016 in nato ponovno imenovana 

za naslednje triletno obdobje, od 16. maja 2016 do 16. maja 2019, po tem, ko je Vrhovni sodni 

                                                 
178 Primer osnovan na podlagi skice odvetnice Dr. Anelis-Vanine Istratescu, Odvetniška zbornica v Bukarešti, 

Romunija. Celoten povzetek primera je dostopen v podatkovni bazi TRIIAL na spletnem naslovu: 

https://cjc.eui.eu/data/data?idPermanent=154&triial=1.  
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rešitev

• Prenehanje uporabe 
nacionalnega prava
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svet (Consiliul Superior al Magistraturii, v nadaljevanju “CSM”) izdal ugodilno mnenje o 

predlogu Ministra za pravosodje.  

 

23. februarja 2018 je minister za pravosodje na CSM poslal poročilo o vodstvenih dejavnostih 

na DNA skupaj s predlogom za razrešitev pritožnice – Kövesi – s funkcije, pri čemer je navedel 

naslednje razloge:  

 

 vložitev treh ustavnih pritožb, ker je DNA domnevno kršila Ustavo, rešenih z odločbo št. 

68 z dne 27. februarja, odločbo št. 611 z dne 3. oktobra 2017 in odločbo št. 757 z dne 23. 

novembra 2017; 

 izdajanje izjav za javnost s strani DNA, da je bil vladni odlok sprejet, ne da bi bil pri tem 

upoštevan postopek za pripravo, potrditev in predstavitev zakonodajnih predlogov, kar je 

po mnenju ministra predstavljalo pritožničino prekoračitev pristojnosti; 

 pritožničino osebno sodelovanje v preiskavah, ki so jih izvajali tožilci pod njenim 

nadzorom, ki je po mnenju ministra dokaz pomanjkanja vodstvenih sposobnosti; 

 obstoj izjave za javnost, ki omenja nezaključene disciplinske postopke zoper pritožnico 

zaradi disciplinskih prestopkov; 

 obstoj izjav pritožnice v medijih, s katerimi domnevno nasprotuje splošni in zavezujoči 

naravi odločb Ustavnega sodišča Romunije in kritizira zakonodajne spremembe, ki bi lahko 

vplivale na boj proti korupciji, spremenile pristojnost DNA, ukinile DNA ali preiskovalcem 

odvzele možnosti za odkrivanje in razreševanje kaznivih dejanj;  

 povečanje deleža oprostilnih sodb med zadevami, ki jih je DNA predložila sodiščem; 

 pomanjkanje sodelovanja pri odkrivanju in odpravljanju zlorab, ki so jih tožilci storili pod 

nadzorom pritožnice. 

 

Poročilu ministra za pravosodje je sledil sklep, da je pritožnica svoje naloge opravljala 

diskrecijsko (tj. samovoljno), s čimer je protikorupcijske dejavnosti in DNA odvrnila od 

njihove ustavne in zakonske vloge.  

 

Med obravnavo pred oddelkom za tožilce CSM dne 27. februarja 2018 je pritožnica izjavila, 

da minister od nje nikdar ni zahteval, naj predstavi svoja stališča ali pojasnila glede razlogov, 

navedenih za njeno razrešitev, ter odgovorila na vsak ministrov očitek. 
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Oddelek za tožilce Vrhovnega sodnega sveta (CSM) je z večino odločil, da ne bo odobril njene 

razrešitve, pri čemer je v veliki meri zavrnil ministrove očitke na račun tožilke in ni odkril 

dokazov o neustreznosti njenega vodenja. Aprila 2018 je predsednik Romunije, gospod Klaus 

Iohannis, zavrnil podpis odloka o razrešitvi, zato se je predsednik vlade pritožil na Ustavno 

sodišče. Maja 2018 je Ustavno sodišče v posebnem postopku o pravnih sporih ustavne narave 

med ustavnimi organi z Odločbo št. 358/2018, ne da bi o zadevi obvestilo gospo Kővesi, ki se 

zato ni mogla braniti, naložilo predsedniku, naj podpiše odlok o razrešitvi, saj je med drugim 

ugotovilo, da niti predsednik niti Ustavno sodišče nista pristojna presojati razlogov, ki jih je v 

predlogu navedel minister za pravosodje. Ustavno sodišče je pojasnilo, da “smejo upravna 

sodišča v konkretnem primeru preverjati zgolj zunanjo zakonitost upravne odločbe, natančneje 

zakonitost postopka, ne pa tudi njegove koristnosti”. 

 

Pritožnica je vložila pritožbo na ESČP, pri čemer se je sklicevala na 6., 10. in 13. člen EKČP 

in zatrjevala kršitev svoje pravice do dostopa do sodišča, svobode izražanja in pravice do 

učinkovitega pravnega sredstva v domačem pravnem sistemu. 

 

b. Pravna vprašanja 

Zadeva obravnava vprašanje pomanjkanja dostopa do sodišča in do učinkovitih pravnih 

sredstev ter s tem kršitve 6. člena EKČP, pri čemer gre za izpodbijanje zakonitosti 

odstranitve/razrešitve vrhovne tožilke. Romunsko Ustavno sodišče navaja, da bi bila presoja 

njene razrešitve omejena na zunanje, formalne vidike sprejema odloka, medtem ko je 

pritožnica zahtevala presojo njegove vsebine in notranje zakonitosti.  

 

Poleg tega je vrhovna tožilka zatrjevala kršitev 10. člena, saj ji je bila z razrešitvijo s funkcije 

naložena nesorazmerna sankcija za izražanje svojega mnenja o zakonodajnih reformah, ki bodo 

verjetno vplivale na sodstvo in njegovo neodvisnost ter, podrobneje, na boj zoper korupcijo, ki 

ga izvaja njen oddelek.  

 

c. Razlogovanje ESČP 

V sodbi v zadevi Kovesi proti Romuniji z dne 5. maja 2020 je ESČP analiziralo, ali je 6. člen 

uporabljiv, ali je bila pritožba vložena v šestmesečnem roku, čemur je romunska vlada 

ugovarjala, ali je pritožnica izčrpala domača pravna sredstva ter ali v domačem sodnem sistemu 

obstaja učinkovito pravno sredstvo, in prišlo do naslednjih zaključkov: 
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 pritožnica je imela pravico opravljati svojo funkcijo do konca svojega sodniškega 

mandata in bi zato morala biti aktivno legitimirana za zahtevo po sodni presoji odločitve 

o njeni razrešitvi, ki je znatno vplivala na njen osebni in poklicni položaj; po mnenju 

Sodišča je imela sodnica pravico ne biti razrešena s funkcije vrhovne tožilke DNA, 

razen v primerih, kjer razrešitev izrecno dovoljuje zakon; 

 člen 6 Konvencije je v pritožničinem primeru uporabljiv v civilnem smislu, ugovor 

vlade o pomanjkanju pristojnosti ratione materiae pa je bil zavrnjen, ker v 

obravnavanem primeru niso bili izpolnjeni pogoji testa iz zadeve Eskelinen, saj dostop 

do sodišča za presojo nezakonitosti razrešitve pritožnice z mandata ni bil izrecno 

določen v nacionalnem pravu in odločitev o odstavitvi ni temeljila na objektivno 

upravičljivem razlogu v interesu države; 

 ugovor romunske vlade o neupoštevanju šestmesečnega roka je bil zavrnjen na podlagi 

ugotovitve, da je rok začel teči z dnem sprejema in objave predsedniškega odloka o 

razrešitvi pritožnice v Uradnem listu, tj. 9. julija 2018; 

 obravnavo ugovora romunske vlade o neizčrpanju domačih pravnih sredstev je Sodišče 

opravilo skupaj z vsebinsko presojo zadeve. 

Sodišče je ugotovilo kršitev 6. člena iz naslednjih razlogov:  

 

 pritožba zoper Poročilo ministra za pravosodje pred upravnim sodiščem za pritožnico ne bi 

predstavljala učinkovitega domačega pravnega sredstva, saj je samo Ustavno sodišče 

odločilo, da je bil omenjeni dokument zgolj predhodni pravni akt, ki je vodil k sprejetju 

predsedniškega odloka o razrešitvi, in ob upoštevanju dejstva, da so isti akt neuspešno 

izpodbijale nevladne organizacije; 

 pritožnica ni imela pravnega interesa za sodno presojo odločbe Vrhovnega sodnega sveta 

z dne 27. februarja 2018, saj je bila odločitev zanjo ugodna;   

 pritožba na upravno sodišče zoper predsedniški odlok o razrešitvi št. 526 iz leta 2018 za 

pritožnico ne bi predstavljala učinkovitega pravnega sredstva, saj ji ne bi zagotovila 

vsebinske presoje oz. notranje zakonitosti omenjenega odloka in razlogov za njeno 

razrešitev s funkcije, temveč zgolj formalno preveritev, ki ne bi mogla voditi do odločitve 

o primernosti razlogov za razrešitev, o spornih dejstvih ali o pogojih za veljavnost odloka, 

zlasti o odobritvi predloga Ministra za pravosodje s strani CSM.  

 



 98 

ESČP je zavrnilo ugovore romunske vlade o neupoštevanju šestmesečnega roka in o 

neizčrpanosti domačih pravnih sredstev na podlagi enakih ugotovitev kot v fazi presoje 

dopustnosti primera v luči prvega odstavka 6. člena Konvencije.  

 

Sodišče je prepoznalo kršitev 10. člena Konvencije, pri čemer je ugotovilo naslednje: 

 

- pritožničine javne izjave o zakonodajnih reformah, ki jih je predlagala vlada, in o 

preiskavah kazenskih zadev, povezanih s temi reformami, so bile razlog za njeno razrešitev, 

saj so bile omenjene v poročilu, ki ga je pripravil minister za pravosodje; 

 

- obstaja vzročna zveza med pritožničinim izvrševanjem svobode izražanja in predčasnim 

prenehanjem njenega mandata; 

 

- ni potrebno preveriti, ali poseg v pritožničino svobodo izražanja je oz. ni bil določen v 

domačih predpisih, tj. s členoma 54(4) in 51(2) Zakona št. 303/2004 o položaju sodnikov 

in tožilcev, temveč ali je izvrševanje svobode izražanja vodilo do pritožničine razrešitve s 

funkcije; 

 

- pritožničina razrešitev s položaja kot neposredna posledica pritožničine svobode izražanja 

ni služila zaščiti delovanja pravne države ali kakršnemu koli drugemu legitimnemu cilju v 

smislu drugega odstavka 10. člena Konvencije; 

 

- pritožnica je v svoji poklicni vlogi vrhovne tožilke DNA neposredno v medijih ali na 

strokovnih srečanjih izražala svoja stališča o zakonodajnih reformah, ki bi lahko vplivale 

na sodstvo in njegovo neodvisnost, o boju zoper korupcijo ter o pristojnosti tožilstva za 

preiskovanje korupcijskih kaznivih dejanj, ter obveščala javnost o preiskavah, sproženih 

zaradi suma korupcijskih kaznivih dejanj članov vlade v zvezi s skrajno spornimi 

zakonodajnimi dokumenti; 

 

- pritožnica je izrazila svoje mnenje o zadevah javnega interesa, pri čemer je potrebna visoka 

raven varstva njene svobode izražanja in stroga presoja kakršnega koli vmešavanja državne 

oblasti;  
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- odstranitev pritožnice s položaja ne more biti skladna z načelom neodvisnosti tožilcev, 

ključnim elementom za ohranitev neodvisnosti sodstva, in je gotovo odvrnila tožečo 

stranko ter druge tožilce in sodnike od sodelovanja v javnih razpravah o zakonodajnih 

reformah, ki zadevajo sodstvo, in o vprašanjih v zvezi z neodvisnostjo sodstva; 

 

- omejitev pritožničine svobode izražanja niso spremljala učinkovita in zadovoljiva jamstva 

zoper zlorabo, zato odstranitev pritožnice s funkcije ni bila nujen ukrep v demokratični 

družbi v smislu drugega odstavka 10. člena Konvencije. 

ESČP je zaključilo, da je “predčasno prenehanje pritožničinega mandata posebej stroga 

sankcija, ki je nedvomno imela “zastraševalni učinek” in je od prihodnjega sodelovanja v 

javni razpravi o zakonodajnih reformah, ki vplivajo na sodstvo, ter splošneje o 

vprašanjih v zvezi z neodvisnostjo sodstva, gotovo odvrnila ne le njo samo, temveč tudi 

druge tožilce in sodnike” (209. odstavek).  

 

Glede preostanka pritožbe je ESČP odločilo, da dopustnosti in materialnopravnih vprašanj po 

13. členu v zvezi s prvim odstavkom 6. člena in 10. členom ni potrebno posebej presojati.  

 

d. Izzid na nacionalni ravni (sledeča sodba predložitvenega sodišča) 

Za povzetek številnih odzivov državnih organov glej komentar sodnika Dragosa Calina o 

zadevnem primeru.179 

 

e. Dodatni relevantni primeri 

O vlogi romunskega Ustavnega sodišča glej zadeve: C-357/19, Euro Box Promotion in Drugi; 

C-547/19, Asociaţia “Forumul Judecătorilor din România”; C-811/19, Ministerul Public; C-

840/19, Ministerul Public; C-859/19, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – 

Direcţia Naţională Anticorupţie; C-926/19, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie in drugi; C-929/19, CD. Primeri so trenutno v 

postopku pred Sodiščem EU. 

 

                                                 
179 Glej objavo na blogu na naslednjem naslovu, URL: https://strasbourgobservers.com/2020/06/16/the-recent-

ecthr-judgment-kovesi-v-romania-reactions-of-romanian-authorities-and-implications-regarding-the-rule-of-

law/. 
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Glej tudi: Evropsko sodišče za človekove pravice, Kayasu proti Turčiji, opr. št. 64119/00 in 

76292/01, sodba z dne 13. november 2008. 
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Primer št. 8 – Odgovornost sodnikov, portugalsko Vrhovno sodišče 

 

Sklicni primer 

 

Portugalsko Vrhovno sodišče, sodba z dne 26. oktober 2016  

 

TRIIAL baza podatkov: https://cjc.eui.eu/data/data/data?idPermanent=467&triial=1  

 

Osrednja vprašanja 

 

Odgovornost sodnikov, svoboda izražanja, zaupanje. 

 

Opredelitev meja sodelovanja sodnika s strankami zunaj okvira postopka v določeni zadevi.  

 

 

Opis primera(rov) 

 

a. Dejstva & povzetek domačih postopkov 

Sodnik je po zaslišanju in pred odločitvijo tožencema izrekel nekaj pripomb, na podlagi katerih 

sta menila, da bosta tožbo izgubila, čeprav sodnik še ni odločil. Zoper tega sodnika je bil 

uveden disciplinski postopek. Nezadovoljna, se je pritožila na Vrhovno sodišče. 

 

b. Obrazložitev sodišča 

Vrhovno sodišče je nedvoumno obsodilo ravnanje sodnika, ob sklicevanju na presojo plenuma 

VSS z dne 11. marca 2008. VSS dolžnost zadržanosti – ki je trenutno zapisana v členu 7-B 

Statuta sodniških uradnikov (SSU) – utemeljuje z “zaščito nepristranskosti, neodvisnosti, 

Država 

• Portugalska

Področje

• (Dvomi o) 
neodvisnosti 
sodnikov

• Svoboda govora 
sodnikov

Povezava s pravom 
EKČP

• Člen 10

Pravno in/ali sodno 
telo

• Portugalsko 
Vrhovno sodišče

Način pravosodnega 
sodelovanja

• NA

Odprava kršitve oz. 
rešitev

• NA

https://cjc.eui.eu/data/data/data?idPermanent=467&triial=1
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institucionalnega dostojanstva sodišč, pa tudi zaupanja državljanov v pravosodje” in te razloge 

združuje s “svobodo izražanja” (odstavek II). Od tod VSS sklepa, da ta dolžnost “v bistvu 

zajema izjave ali komentarje (pozitivne ali negativne), ki jih dajejo sodniki in ki vključujejo 

ocenjevalne presoje o zadevah, za katere so odgovorni” (odstavek IV).  

 

Zadevni sodnik je podal pripombe o zadevi, za katero je bil zadolžen, kar je bilo v nasprotju s 

SSU in navedeno presojo. Poleg tega Vrhovno sodišče meni, da bi bile take pripombe dopustne 

le, če bi bile morda del perspektive sodelovanja s strankami in njihovimi predstavniki, pri 

čemer v zvezi s tem navaja odločbo italijanskega Vrhovnega sodnega sveta iz leta 2006 – glej, 

Sentenza de 24.11.2005/14.3.2006, št. 146/2005, Consiglio Superiore della Magistratura. 

 

Če izhajamo iz tega primera in nadalje analiziramo presojo, ugotavljamo, da je pomemben tudi 

zato, ker odstavek VI presoje določa, da se dolžnost zadržanja nanaša na “nerešene zadeve in 

zadeve, v katerih je bilo sicer že pravnomočno odločeno, vendar gre za nedvomno aktualna 

dejstva ali situacije”. Z drugimi besedami, svoboda izražanja sodnikov je omejena tako v zvezi 

z zadevami, ki jih obravnavajo (kot v primeru te analizirane odločbe), kot tudi v zvezi s tistimi, 

o katerih je sicer že odločeno, vendar so v medijih. 

 

Poleg tega je treba upoštevati tudi to, kar izhaja iz točke V presoje: “vsi sodniki, tudi če ne 

vodijo zadev, so lahko nosilci kršitve dolžnosti zadržanja”. Z drugimi besedami, tudi če sodnik 

ni odgovoren za zadevo, je ne sme komentirati, ne glede na to, ali je zadeva v medijih ali ne. 

 

Medtem ko se Vrhovno sodišče ne sklicuje na sodno prakso strasbourškega sodišča, pa se 

izrecno sklicuje na člen 10(2) EKČP, ko ocenjuje dopustne meje svobode izražanja sodnikov. 

Tu je legitimni cilj, ki upravičuje takšno omejitev, dolžnost zadržanosti, ki zavezuje vse 

sodnike.  

 

Dolžnost zadržanosti sodniku preprečuje, da bi podajal vrednostne sodbe o vseh tožbah in zlasti 

o odgovornih osebah, saj od njega zahteva, da se vzdrži pripomb ali razmišljanj, ki jih je 

mogoče razumno razlagati kot predsodke v zvezi z zadevo, o kateri se odloča, s čimer 

preprečuje, da bi prejemniki odločitev in širša javnost ustvarili nezaupanje glede njihove 

odločitve in vplivali na zaupanje skupnosti v pravosodje. Vrhovno sodišče je poudarilo, da ni 

pomembno, ali je pogovor potekal v navzočnosti vlagateljev in/ali drugih navzočih ter ali je 

potekal v sodni dvorani ali ne.  
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c. Komentarji in kontekst 

 

Pomembno je poudariti, da te posebne točke presoje niso bile deležne soglasja v okviru VSS, 

saj so nekateri člani glasovali proti, češ da gre za pretirano omejevanje svobode izražanja 

sodnikov. To sta storila Alexandra Leitão in Edgar Lopes, ki sta menila, da ta rešitev povzroča, 

da so sodniki potisnjeni v “položaj oviranega sodelovanja v javni razpravi o zadevah s področja 

pravosodja”, in da bi nasprotna rešitev prispevala k ohranjanju “napačnih predstav (in celo 

škodljivih za podobo pravosodja) o obstoju solidarnosti podjetij” stran od javnosti.  

 

Kljub temu je, kot je navedeno zgoraj, prevladalo nasprotno razumevanje, ki se je uresničilo v 

zadevni presoji. Takšno je bilo tudi razumevanje Vrhovnega sodišča. In podobno razumevanje 

ima tudi Visoki svet državnega tožilstva za zadevne sodnike – glej torej Razpravo Visokega 

sveta državnega tožilstva z dne 15. oktobra 2013 in 102. člen Statuta državnega tožilstva, 

sprejetega z Zakonom št. 68/2019 z dne 27. avgusta.  

 

Sodba je pozneje odmevala v številnih zadevah. Na primer v zvezi s sodnico Claro Sottomayor 

z Vrhovnega sodišča in komentarji, ki jih je na svoji strani na Facebooku objavila v zvezi z 

umorom devetletnega otroka, ki ga je zagrešil njen oče. Ko je junija 2020 prišlo v javnost, da 

je oče ubil otroka, je Clara Sottomayor – ki ni bila povezana s postopkom v zvezi s skrbništvom 

nad otrokom – na Facebooku objavila naslednji zapis: “Kolikokrat je ta deklica na sodišču 

povedala, da noče iti k očetu? Ali je obstajal postopek o starševskih odgovornostih z deljenim 

skrbništvom? Ali je bil otrok zaslišan? To je treba raziskati do konca. Vedeti je treba, zakaj je 

sodišče odredilo deljeno skrbništvo”. Takrat so te pripombe sprožile val kritik sodnikov in 

odvetnikov, ki so menili, da je sodnica kršila svojo dolžnost zadržanosti. Clara Sottomayor pa 

je razumela, da ni kršila nobenega pravila in da je le izvajala svojo pravico do državljanske 

udeležbe kot državljanka. Res pa je, da je VSS na posvetovanju 8. septembra 2020, čeprav ni 

začel disciplinskega postopka, odločil, da sodnici izreče sankcijo nezapisanega opomina – glej: 

Sporočilo za javnost VSS, 8. september 2020: https://www.csm.org.pt/2020/09/09/nota-de-

imprensa-conselheira-clara-sottomayor/. 

 

Tudi v zvezi s to dolžnostjo je treba opozoriti, da člen 7-B(2) SSU v skladu z Presojo plenuma 

VSS z dne 19. januarja 2011 določa, da lahko sodniki dajejo javne izjave ali komentarje o 

katerem koli sodnem postopku le, če je to potrebno zaradi obrambe časti ali drugega 
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legitimnega interesa in če to dovoli VSS. S tem se poskuša uskladiti dolžnost zadržanosti s 

svobodo izražanja, zlasti v primerih, ko bi morala svoboda izražanja že od samega začetka 

prevladati, če bi jo pretehtali glede na dolžnost zadržanosti.  

 

To so torej razlogi za morebitne konflikte med svobodo izražanja in dolžnostjo zadržanja 

(oziroma zadržanosti) v zvezi s sodniki: 

 

● zaradi zaščite nepristranskosti, neodvisnosti in institucionalnega dostojanstva sodišč bi 

se morali vsi sodniki vzdržati komentiranja zadev, ki jih obravnavajo, ali drugih zadev, 

za katere niso odgovorni, zlasti “medijskih”; 

● če sodnik meni, da je bila prizadeta njegova čast, lahko uveljavlja svojo svobodo 

izražanja, vendar le z dovoljenjem VSS; 

● če sodniki ne spoštujejo tega sklopa obveznosti, jim lahko VSS naloži sankcije, ki lahko 

segajo od preprostega opozorila do suspenza navedenega sodnika 

 

Če pogledamo analizirano odločitev, vidimo, da podpira prav to razumevanje. Če se namreč 

res sklicuje na člen 10 EKČP, je prav tako res, da skupaj s tem sklicevanjem in za utemeljitev 

pravkar pojasnjenega okvira uporablja odstavek 2 istega člena, ki določa meje in omejitve 

svobode izražanja, in ugotavlja, da je obveznost zadržanja del teh omejitev. 

 

To razumevanje pravzaprav ni nenavadno, kolikor, kot smo pokazali, ustreza razumevanju, ki 

ga podpirajo tako VSS kot sodišča, in sicer Vrhovno sodišče. Za boljše razumevanje tega glej 

naslednji dve odločbi: 

 

● Sklep Stalnega sveta Vrhovnega sodnega sveta magistrata (ang. Permanent Council of 

the Supreme Judicial Council of the Magistrature) z dne 9. novembra 2004. V tej zadevi 

je sodnica (v povzetku) opravila intervju za znano splošno televizijsko postajo, v 

katerem je izjavila, da v VSS obstajajo “lobiji”, ki po njenem mnenju kvarijo 

razdeljevanje zadev in ogrožajo podobo portugalskega pravosodja. V odločbi je 

poudarila pomen pravice do svobode izražanja in navedla, da je izrecno zagotovljena v 

EKČP, (Splošni) Deklaraciji človekovih pravic ter Mednarodnem paktu o državljanskih 

in političnih pravicah. Kasneje pa ugotavlja, da absolutnih pravic ni, in ob sklicevanju 

na sodno prakso španskega Ustavnega sodišča – npr. Sodba št. 270/1994 z dne 17. 

oktobra 1994 – in ESČP – zadeva Haes in Gisjsels proti Belgiji z dne 24. februarja 1999 

https://cej.justica.gov.pt/
https://cej.justica.gov.pt/
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–, navaja, da “obstajajo sektorji ali skupine državljanov, za katere veljajo strožje ali 

posebne omejitve v zvezi z uresničevanjem pravice do svobode izražanja na podlagi 

funkcije, ki jo opravljajo, kar je v svoji razlagi člena 10 EKČP sprejel tudi ESČP”. Zato 

je sklenilo, da čeprav je bila sodnica “povsem v okviru svojih pravic, da daje mnenja, 

izraža svoja stališča in uveljavlja pravico do kritike”, in čeprav se izjave niso nanašale 

na nobeno vrsto obravnavane zadeve, ki je bila v njeni pristojnosti ali ne, ni smela 

pozabiti, da je še vedno podvržena omejitvam, “ki izhajajo iz njenega položaja sodnika 

in njenega posebnega znanja, saj je prekoračila meje dovoljenega (glede na njen status 

in njene posebne odgovornosti do skupnosti)”. Zato ni bilo naključje, da je zadevna 

odločba na koncu utemeljila uporabo disciplinske kazni za sodnico; 

● Sodba Vrhovnega sodišča z dne 27. oktobra 2009, zadeva št. 21/09.8YFLSB. Tudi v 

tem primeru gre za sodnika, ki je opravil intervju in podal izjave o pravosodju in 

korupciji. V tem primeru je Vrhovno sodišče sprejelo razumevanje, ki smo ga pojasnili: 

čeprav se je sklicevalo na 10. člen EKČP, se je hkrati sklicevalo na to, da je dolžnost 

zadržanosti vključena v omejitve, ki jih dovoljuje drugi odstavek tega člena, in sklenilo, 

da bi morala sodnica “biti pozorna na intenzivnost, ki bi jo njene besede lahko 

povzročile v povezavi z verodostojnostjo v javnem mnenju, s čimer je kršila dolžnost 

zadržanosti in korektnosti”.  

Ti primeri so pomembni, ker s sklicevanjem na sodnikovo svobodo izražanja in dolžnost 

zadržanosti iz SSU (ki je imel takrat zelo podobno besedilo kot sedanji) vodijo do ugotovitve, 

da je sodnikova svoboda izražanja, tudi če niso izpolnjene predpostavke za uporabo te 

dolžnosti, zaradi njegovega oziroma njenega “statusa” in “posebnih odgovornosti” še vedno 

omejena – v resnici in kot navaja prva odločba, “se ne sme govoriti na televiziji (...) enako, kot 

se nekaj reče ali govori doma s prijatelji in prijateljicam ali ob kavi s kolegi: zahteve so 

drugačne, občinstvo je drugačno, stopnja nevarnosti je neprimerljiva. Kar lahko razumemo kot 

preprosto in nedosledno sproščanje (...), v drugem primeru postane novica in se tako tudi 

obravnava”.  

Zato sklepamo, da je za Portugalsko še vedno značilen omejujoč okvir za svobodo izražanja 

sodnikov: gre za omejitve, ki lahko delujejo na dveh ravneh:  

(i) prvič, preko sklicevanja na dolžnost zadržanosti, če se razume, da so izpolnjene 

ustrezne predpostavke;  
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(ii) drugič in v primeru, da prvega položaja ni mogoče uresničiti, preko sklicevanja na 

posebno odgovornost sodnika pri varovanju nepristranskosti, neodvisnosti, 

institucionalnega dostojanstva sodišč in tudi zaupanja državljanov v pravosodje. 
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Študija primera št. 4 – Akterji v obrambi pravne države –  ocenjevanje jamstev za neodvisnost 

in nepristranskost sodstva v lastnem pravnem sistemu (Karolina Podstawa, Univerza v 

Maastrichtu) 

1. Trendi v sodni praksi 

V tem razdelku je predstavljena izbrana sodna praksa nacionalnih in nadnacionalnih sodišč, ki 

opozarja na jamstva poštenega sojenja v zvezi z organizacijo pravosodnega postopka v 

določeni jurisdikciji. Medtem ko je bila v preteklosti sodna praksa zelo naključna in je 

postavljala pod vprašaj zadevni standard le, kadar je veljal za posameznika, sodna praksa, ki 

se je razširila po začetku reform pravosodja na Poljskem, Madžarskem in v Romuniji, omogoča 

boljši prikaz in razumevanje ne le standarda neodvisnosti, nepristranskosti in odgovornosti 

sodstva, temveč tudi procesnih poti, ki deležnikom boljše ali slabše omogočajo tako 

zagotavljanje sodnega nadzora nad situacijo kot tudi zavarovanje izboljšanja jamstev poštenega 

sojenja v danem kontekstu.  

Navedene so štiri konstelacije brez očitnega vrstnega reda z enotnim merilom; kdo je vir 

zahtevka in postopka. 
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Konstelacija št. 1. Sodniki vis-à-vis pravilom glede načina (pravo)sodnega delovanja  

Diskriminacija na podlagi spola – špansko Vrhovno sodišče, 2039/2016, 10. maj 2016 

TRIIAL baza podatkov: https://cjc.eui.eu/data/data/data?idPermanent=305&triial=1   

V zadevi, v kateri je špansko Vrhovno sodišče odločalo o odgovornosti Generalnega sodnega 

sveta v zvezi z imenovanji sodnikov, se glavno pravno vprašanje nanaša na pregled odločitev 

Generalnega sodnega sveta v zvezi z imenovanji sodnikov na mesta predsednikov visokih 

sodišč s strani Vrhovnega sodišča in učinkovitost tega pregleda z vidika načela 

nediskriminacije. Pritožnica je bila gospa Alonso Saura, ki je bila uvrščena na drugo mesto. Na 

podlagi pregleda je bila gospa Saura uspešno imenovana, saj so bile njene kvalifikacije očitno 

boljše od kvalifikacij prvotno imenovanega kandidata. Generalni svet je odločitev ponovno 

ocenil, na koncu pa je bil na položaj na Visokem sodišču imenovan g. Pasqual de Riquelme z 

natančno obrazložitvijo, zakaj je bil boljši kandidat. Očitno je šlo za izpolnitev pogojev, ki jih 

je določilo Vrhovno sodišče. Gospa Alonso Saura je to odločitev izpodbijala pred Ustavnim 

sodiščem. To je pritožbo razglasilo za nedopustno, vendar je izkoristilo priložnost, da pojasni, 

zakaj do kršitve ni prišlo.  

Poljski sodniki vis-à-vis reformam, usmerjenim v vladavino pravo oz. pravno državo – C-

487/19 W. Ż. [2021] ECLI:EU:C:2021:798 

Sodnik W. Ż. (Waldemar Żurek) je bil član Nacionalnega sodnega sveta na Poljskem (KRS), 

po javni kritiki pravosodnih reform na Poljskem pa je bil degradiran na prvostopenjsko sodišče; 

na odločitev se je pritožil na KRS, ki je pritožbo ustavil, W. Ż. pa je primer predložil poljskemu 

Vrhovnemu sodišču. Po vložitvi te pritožbe je W. Ż. vložil zahtevo, naj se vsi sodniki 

Vrhovnega sodišča, ki zasedajo v Senatu za izredni nadzor in javne zadeve (CECPA), izločijo 

iz njegove obravnave, saj CECPA zaradi “sistemskega okvira in načina izvolitve njenih članov 

s strani KRS, ki je bil ustanovljen v nasprotju z ustavo, pritožbe ne more obravnavati 

nepristransko in neodvisno v nobeni sestavi, v kateri so njeni člani”. (5. odstavek)  

imenovanje teh sodnikov z resolucijo, zoper katero je bila vložena pritožba na Vrhovno 

upravno sodišče Poljske: 

- sodnika, zadolženega za obravnavo pritožbe W. Ż., ki je pritožbo zavrnil kot 

nedopustno, je na Vrhovno sodišče imenoval predsednik republike s to resolucijo. 

https://cjc.eui.eu/data/data/data?idPermanent=305&triial=1
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Primer C-508/19: 

- M. F. je sodnica okrožnega sodišča, zoper katero je bil uveden disciplinski 

postopek; zaradi njenega ravnanja naj bi bili postopki predolgi, prav tako naj ne bi 

pravočasno pripravila pisne obrazložitve svojih sodb  J. M. je kot sodnik 

Vrhovnega sodišča in predsednik Vrhovnega sodišča, ki vodi delo Disciplinskega 

senata, izdal sklep o določitvi disciplinskega sodišča, pristojnega za obravnavo 

njene zadeve na prvi stopnji  M. F. zahteva ustavitev postopka, ker J. M. ni sodnik 

Vrhovnega sodišča, saj njegovo imenovanje ni bilo učinkovito. Imenovan je bil po 

tem, ko je KRS izvedel izbirni postopek na podlagi razpisa predsednika Republike 

Poljske, ki ga je predsednik podpisal brez sopodpisa predsednika vlade + šele po 

tem, ko je zoper sklep KRS, ki je vseboval predlog za imenovanje J. M. na mesto 

sodnika Vrhovnega sodišča v Disciplinskem senatu, eden od udeležencev izbirnega 

postopka vložil pritožbo na Vrhovno upravno sodišče, in preden je to sodišče 

odločilo o pritožbi, ni bil imenovan na mesto sodnika Vrhovnega sodišča v 

Disciplinskem senatu. 

 Civilni senat (primer C-487/18) in Senat za delovno pravo in pravo socialne varnosti (primer 

C-508/18) Vrhovnega sodišča sta zadevo predložila Sodišču EU: ali pravo EU nasprotuje 

imenovanju A. S. in J. M. na mesto sodnika Vrhovnega sodišča v senatu CECPA oziroma v 

Disciplinskem senatu? 

o §49: glede na to, da W. Ž. spada na področje uporabe varstva, ki ga 

zagotavlja drugi pododstavek člena 19(1) PEU, ob upoštevanju člena 47 

Listine, ima na podlagi teh določb - ki izhajajo neposredno iz prava EU - 

pravico do učinkovitega sodnega varstva, kar pomeni, da mora njegovo 

tožbo obravnavati organ, ki ima status “sodišča”, kot ga opredeljuje pravo 

EU, tj. organ, ki je neodvisen, nepristranski in ustanovljen z zakonom. 

[Margarit Panicello (C-503/15), EU:C:2017:126] V obravnavanem primeru, 

ker KRS ni sodišče ali tribunal, je edini sodni organ, ki bi lahko spoštoval 

navedene zahteve, Vrhovno sodišče kot edina in zadnja sodna instanca, ki 

je poklicana preveriti, ali poseg v poklicni status W. Ż. ni ogrozil jamstev, 

ki mu jih dajejo iste določbe v povezavi s členom 6 EKČP, ki zahteva rešitev 

vprašanja, ali zadevni sodnik (A. S.) izpolnjuje te zahteve. 
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o §50: bistveno pri tem je, ali ima (ali bi moralo imeti) dejstvo, da je potekala 

sodna presoja sklepov KRS (sprejetih v postopku imenovanja Vrhovnega 

sodišča), odložilni učinek  kot je bilo navedeno v sklepnih predlogih 

generalnega pravobranilca Tancheva v zadevi A. K. in drugi in kot je 

Sodišče medtem potrdilo v svoji sodbi v tej zadevi [A. K. in drugi 

(neodvisnost disciplinskega senata vrhovnega sodišča, EU:C:2019:982], je 

pritožba, kakršna je vložena pri Vrhovnem upravnem sodišču na podlagi 

člena 44(1a) do (4) Zakona o KRS, brez dejanskega učinka in nudi le videz 

pravnega sredstva. 

o §55, 56: zaporedne spremembe Zakona o KRS, ki imajo za posledico 

odpravo učinkovitega sodnega varstva zoper sklepe tega sveta, s katerimi 

predsedniku republike predlaga kandidate za sodnike Vrhovnega sodišča, 

lahko kršijo pravo EU  “predložitveno sodišče bo moralo opraviti lastno 

presojo, – menim, da retrogradni učinek zadevnih nacionalnih določb na 

učinkovitost pravnega sredstva, ki je na voljo zoper sklepe KRS, s katerimi 

predlaga imenovanje sodnikov Vrhovnega sodišča, krši drugi pododstavek 

člena 19(1) PEU”. 

o §57, 58: smernice, ki jih je zagotovila zadeva A. K.  v splošnem kontekstu, 

prisotnem na Poljskem, drugi pododstavek člena 19(1) PEU zahteva, da je 

zoper odločitve, sprejete v postopku imenovanja sodnikov Vrhovnega 

sodišča, mogoče vložiti pravno sredstvo z odložilnim učinkom. 

o §59: dokazana dvojna kršitev 179. člena Ustave. Prvič, predsednik republike 

je A. S. imenoval v okoliščinah, v katerih pravni status odločbe KRS št. 

331/2018, ki je vsebovala predlog za njegovo imenovanje, ni bil dokončen. 

Poleg tega sta bila po mnenju predložitvenega sodišča kršena tudi načelo 

delitve in uravnoteženja oblasti ter načelo zakonitosti  Take resolucije 

niso nudile podlage za sklep, da predsednik republike imenuje zadevne 

osebe na prosta sodniška mesta. Ker je bila zoper te resolucije vložena 

pritožba, prosta sodniška mesta niso bila zasedena v skladu z zakonom. 

o Akt o imenovanju za sodnika Vrhovnega sodišča, ki ga je sprejel 

predsednik republike, preden je Vrhovno upravno sodišče dokončno 

odločilo o tožbi zoper resolucijo KRS št. 331/2018, posledično predstavlja 

očitno kršitev nacionalnih pravil, ki urejajo postopek imenovanja 
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sodnikov Vrhovnega sodišča, če se ta pravila razlagajo v skladu z 

veljavnim pravom EU (zlasti drugi pododstavek člena 19(1) PEU) 

= pravico do sodišča, ustanovljenega z zakonom, potrjena z drugim 

pododstavkom člena 19(1) PEU, ob upoštevanju člena 47 Listine, je treba 

razlagati tako, da sodišče, kot je sodišče v sestavi ene osebe Senata za izredni 

nadzor in javne zadeve Vrhovnega sodišča (Poljska), ne izpolnjuje pogojev, 

da bi bilo takšno sodišče ustanovljeno na podlagi zakona v primeru, ko je bil 

zadevni sodnik imenovan na ta položaj ob očitnem kršenju zakonodaje 

države članice, ki se uporablja za imenovanje sodnikov na Vrhovno sodišče, 

kar mora preveriti predložitveno sodišče. Predložitveno sodišče mora v zvezi s 

tem presoditi očitnost in namernost te kršitve ter resnost kršitve in 

upoštevati dejstvo, da je bilo navedeno imenovanje opravljeno: (i) kljub 

predhodni pritožbi na pristojno nacionalno sodišče zoper resolucijo 

Nacionalnega sodnega sveta, ki je vključevala predlog za imenovanje te osebe 

na položaj sodnika in ki je bila v zadevnem času še vedno v postopku; in/ali (ii) 

kljub temu, da je bilo izvajanje te resolucije v skladu z nacionalno zakonodajo 

odloženo in da ta postopek pred pristojnim nacionalnim sodiščem ni bil končan 

pred vročitvijo pisma o imenovanju. 
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Konstelacija št. 2. Pragmatični posamezniki in odvetniki preizkušajo standard sodniške 

neodvisnosti  

Xero Flor w Polsce sp. z o.o. proti Poljski (ESČP, opr. št. 4907/18); 07.05.2021 

ESČP je prvič podrobneje obravnavalo status sodnika ustavnega sodišča in ugotovilo, da je bila 

takšna oseba imenovana nezakonito in da je zaradi njenega sodelovanja pri odločanju v zadevi 

prišlo do kršitve člena 6(1) EKČP – pravice do poštenega sojenja pred neodvisnim sodiščem, 

ustanovljenim z zakonom. To je prva korenitejša sodba ESČP v zadevi, ki je neposredno 

povezana z nazadovanjem pravne države na Poljskem, saj je ugotovljena kršitev pravice do 

poštenega sojenja neposredno posledica političnega prevzema poljskega Ustavnega sodišča. 

Zadeva je zadevala poljskega podjetnika, ki je od poljske države zahteval odškodnino zaradi 

divjadi – omenjenih divjih prašičev in jelenov –, ki je uničila njivo z zvito travo v lasti 

njegovega podjetja. Pri tem je bila tožeči stranki dodeljena zanemarljiva odškodnina, ker je 

podzakonski akt določal veliko nižje stopnje za škodo na travnatih poljih kot stopnje za polja 

s pšenico ali koruzo. Po tem, ko je tožnik izgubil svojo zadevo na vseh drugih poljskih sodnih 

stopnjah, se je obrnil na Ustavno sodišče in ga zaprosil za presojo skladnosti zakonov, ki so ga 

postavljali v slabši položaj, s poljsko ustavo. Vendar je sodišče njegovo zadevo zavrnilo, v 

senatu, ki je odločal, pa je bil tudi sodnik M. M. – povsem očitno Mariusz Muszyński, 

podpredsednik sodišča, katerega izvolitev je bila polna polemik, saj je poljski parlament izvolil 

tri sodnike sodišča s “prepisom” (ang. overwrite) prejšnjih imenovanj, ki jih je opravil 

predhodni parlament. 

Poleg izplačila denarne odškodnine bi morali poljski organi tudi izvršiti sodbo v zadevi Xero 

Flor, da bi zagotovili, da se situacija ne bo ponovila. 

Sodbo Xero Flor je mogoče primerjati s prejšnjo sodbo, v kateri je bil ocenjen položaj poljskega 

sodišča, ki ga sestavljajo mlajši sodniki (asesor sądowy), kot ga je ocenilo ESČP v sodbi iz 

leta 2010 Henryk Urban in Ryszard Urban proti Poljski, opr. št. 23614/08 (30. november 

2010). Zadeva se je nanašala na obsodbo pritožnikov, ki jo je 2. oktobra 2007 izreklo Okrožno 

sodišče v Lesku zaradi zavrnitve razkritja identitete policiji. Pritožila sta se in ugovarjala 

dejstvu, da je o njuni zadevi odločil “ocenjevalec” (“asesor sądowy”, mlajši sodnik) in ne 

sodnik. Asesorji so kandidati za sodnike okrožnih sodišč, ki morajo v skladu z Zakonom z dne 

27. julija 2001 (“Zakon iz leta 2001”) o organizaciji sodišč po končanem usposabljanju in 
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izpitih najmanj tri leta delati kot asesorji na okrožnem sodišču. Takrat je bilo ocenjevalcem 

dovoljeno opravljati nekatere elemente sodniškega dela, kar je poljsko Ustavno sodišče štelo 

za protiustavno kot tako.  

Vendar pa Ustavno sodišče v svoji odločbi ni izključilo možnosti, da bi ocenjevalci ali podobni 

uradniki lahko izvajali sodno oblast, če bi uživali potrebna jamstva neodvisnosti. S 

sklicevanjem na mednarodne standarde je opozorilo na različne možne rešitve, ki omogočajo 

odločanje osebam, ki niso sodniki. Dejansko je Sodišče opozorilo, da njegova naloga v tej 

zadevi ni bila odločanje o združljivosti institucije ocenjevalcev ali drugih podobnih uradnikov, 

ki obstajajo v nekaterih državah članicah Sveta Evrope, s Konvencijo, temveč preučitev načina, 

na katerega Poljska ureja status ocenjevalcev.  

Tako kot Ustavno sodišče je tudi ESČP menilo, da ocenjevalka v pritožnikovem primeru ni 

bila neodvisna, saj jo je lahko minister za pravosodje kadar koli v času njenega mandata razrešil 

in da ni bilo ustreznih jamstev, ki bi jo varovala pred samovoljnim izvajanjem te pristojnosti s 

strani ministra. Ta pomanjkljivost naj ne bi bila odpravljena niti na podlagi pritožbe deželnega 

sodišča. Čeprav ga je sestavljal poklicni sodnik s trajnim mandatom in je bilo torej “neodvisno 

sodišče”, kot zahteva prvi odstavek 6. člena Konvencije, deželno sodišče ni imelo pristojnosti 

za razveljavitev sodbe zoper pritožnike, saj so bili ocenjevalci v skladu z Zakonom iz leta 2001 

pooblaščeni za obravnavo zadev na sodiščih prve stopnje. V vsakem primeru so pritožniki 

vprašanje pomanjkanja neodvisnosti ocenjevalca izpostavili v pritožbi, ki jo je Okrožno sodišče 

zavrnilo kot neutemeljeno. Poleg tega je bil vsaki pritožbi, ki bi temeljila na neustavnem statusu 

ocenjevalcev, usojen neuspeh, saj so bile sporne določbe zakona iz leta 2001 pravno zavezujoče 

še 18 mesecev po razglasitvi vodilne sodbe Ustavnega sodišča. Sodišče je zato menilo, da 

Okrožno sodišče v Leskem ni bilo neodvisno, kar je pomenilo kršitev prvega odstavka 6. člena. 

Sodbi Xero Flor je sledila vloga v zadevi Advance Pharma Sp. z o. o. proti Poljski (opr. št. 

1469/20), tokrat v zvezi s pritožbo farmacevtske družbe, da je bil Civilni senat poljskega 

Vrhovnega sodišča, ki je odločal o zadevi v zvezi z njo, po spremembah sodstva, uvedenih leta 

2017, sestavljen v nasprotju s pravom. Gre za eno od približno 94 pritožb, ki se nanašajo na 

razmere na Poljskem med letoma 2018 in 2022. Ta pritožba se (tako kot številne druge) nanaša 

na status poljskega Vrhovnega sodišča.  

Tožeča stranka je zlasti trdila, da Civilni senat ni “neodvisno in nepristransko sodišče, 

ustanovljeno z zakonom”, ker so ga sestavljali sodniki, ki jih je priporočil Nacionalni sodni 



 114 

svet (NSS), poljski ustavni organ, ki varuje neodvisnost sodišč in sodnikov, ki je bil predmet 

polemik od začetka veljavnosti nove zakonodaje, po kateri članov NSS ne volijo več sodniki, 

temveč Sejm (spodnji dom parlamenta). Sodišče je o pritožbi obvestilo poljsko vlado in 

postavilo vprašanja strankam na podlagi prvega odstavka 6. člena (pravica do poštenega 

sojenja) Konvencije. 

 

ESČP je odločilo, da Civilnega senata Vrhovnega sodišča, ki ga sestavljajo sodniki, imenovani 

po reformah Nacionalnega sodnega sveta, ni mogoče šteti za “neodvisno in nepristransko 

sodišče, ustanovljeno z zakonom”. Sodišče je poudarilo, da je bila njegova naloga predvsem 

oceniti, ali so reforme poljskega sodnega sistema negativno vplivale na pravice pritožnikovega 

podjetja po členu 6(1) EKČP. ESČP je ugotovilo, da sta na postopek imenovanja neupravičeno 

vplivala zakonodajna in izvršilna oblast. Ta ugotovitev je predstavljala odmev drugih sodb 

glede poljskega Vrhovnega sodišča, v katerih je bilo ocenjeno stališče njegovih drugih senatov 

v zadevah Reczkowicz proti Poljski (opr. št. 43447/19) z dne 22. julija 2021 ter Dolińska-Ficek 

in Ozimek proti Poljski (opr. št. 49868/19 in 57511/19) z dne 8. novembra 2021. 

 

Pomembno je, da je Sodišče uporabilo merila, ki jih je določil Veliki senat Sodišča v zadevi 

Gudmundur Andri Ástrádsson proti Islandiji (opr. št. 26374/18) decembra 2020, in uporabilo 

navedeno sodno prakso. In tako je bila najprej ugotovljena očitna kršitev nacionalnega prava 

glede na to, da NSS ni nudil zadostnih jamstev neodvisnosti od zakonodajne ali izvršilne 

oblasti, in zaradi dejstva, da je predsednik imenovanje opravil ne glede na to, da je Vrhovno 

upravno sodišče opravljajo sodno presojo imenovanja. Poleg tega je ESČP opozorilo na 

dejstvo, da Civilni senat poljskega Vrhovnega sodišča ni “sodišče, ustanovljeno z zakonom”, 

kar je bilo ugotovljeno v sodbah istega sodišča (tj. ESČP), tudi v luči stališč SEU. 

 

Filippini v. San Marino, opr. št. 10526/02; 26.08.2003 

Tožeča stranka, ki je bila preganjana zaradi obrekovanja, je bila obsojena na denarno kazen. 

Trdil je, da dejstvo, da je sodnike San Marina imenoval parlament, pomeni, da njegove zadeve 

ni moglo obravnavati neodvisno in nepristransko sodišče. 

ESČP je zatrdilo, da samo imenovanje sodnikov s strani parlamenta ne more sprožiti dvoma o 

njihovi neodvisnosti in ne zadostuje za ugotovitev pomanjkanja neodvisnosti sodnikov, za kar 

je potreben nadaljnji korak:  
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“V tem pogledu sama izvolitev sodnikov s strani Parlamenta ne more vplivati na njihovo 

neodvisnost, če je iz njihovega statusa jasno razvidno, da po imenovanju niso deležni 

pritiskov ali navodil Parlamenta in svoje naloge opravljajo popolnoma neodvisno”. 

Sodišče je pritožnikovo pritožbo razglasilo za nedopustno kot očitno neutemeljeno in 

ugotovilo, da politične simpatije, ki lahko igrajo vlogo v postopku imenovanja sodnikov, same 

po sebi ne morejo povzročiti upravičenega dvoma o njihovi neodvisnosti in nepristranskosti. 

Sodišče je zlasti opozorilo, da dejstvo, da je sodnike izvolil parlament, ne vpliva na njihovo 

neodvisnost, če je iz njihovega statusa jasno razvidno, da po imenovanju niso bili podvrženi 

nobenemu pritisku in niso prejemali nobenih navodil od parlamenta ter da so delovali 

popolnoma neodvisno.  

Zadevni sanmarinski zakon je v tem smislu opredelil status sodnikov in samo dejstvo, da je 

sodnike imenoval Parlament, ni upravičevalo sklepa, da je Parlament sodnikom dajal navodila 

v okviru njihovih sodnih pooblastil. V tem primeru ni bilo nobenega objektivnega razloga za 

sum, da sodniki, ki so obravnavali zadevo, niso ravnali v skladu s svojim pravnim statusom. 

Nazadnje, tožeča stranka ni trdila, da so zadevni sodniki delovali po navodilih ali da so bili 

pristranski. 
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Študija primera št. 5 – Iskanje analogij – poseben primer arbitraže in alternativnega reševanja 

sporov180  

1. Uvodni komentarji 

V utemeljitvi, predstavljeni za namene TRIIAL, se projektna arbitraža razume široko, v vseh 

njenih vidikih, vključno s športno ali naložbeno arbitražo. Z leti se je zaradi svoje zgodovinske 

ločenosti od nekaterih ureditev v zvezi z izvrševanjem sodnih odločb181 in (deloma) zaradi 

prakse arbitraže njena alternativna narava postavila bolj nasproti običajnemu pravosodnemu 

sistemu kot pa kot postopek, ki ga dopolnjuje. Vendar se je v zadnjih letih zaradi hitrega 

povečevanja modalitet arbitraže in uvajanja cele vrste okvirov SRS (spletno reševanje sporov, 

ang. ODR online dispute resolution) in ARS (alternativno reševanje sporov) v različnih 

sektorjih prava EU arbitraža pogosto uporabljala v naložbenih in trgovinskih sporazumih ter 

na poslovni ravni. Poleg tega arbitri lahko odločajo in tudi odločajo o zadevah, povezanih s 

pravom EU.  

Vse to kaže, da je treba v vseevropsko razpravo o pravni državi in neodvisnosti razsodnikov 

vključiti tudi arbitre. Njihov poseben prispevek je mogoče prepoznati zlasti na treh področjih: 

pravica do poštenega sojenja v arbitraži (ki vpliva na pravico do poštenega sojenja v širšem 

smislu, če sodišče analizira razsodbo zaradi procesnih napak), koncept neodvisnosti in 

nepristranskosti, zlasti od strank v zadevi, ter odgovornost arbitrov in arbitražnih institucij.  

2. Trendi v sodni praksi 

Sodni prispevki k arbitražnim odločbam so razmeroma redki. Poleg tega so zlasti razsodbe 

gospodarskih arbitraž privzeto zaupne, zato je težko oceniti medsebojno oplemenitenje 

področij. Vključitev arbitražnih institucij med organe, katerih odločitve so predmet presoje 

evropskih sodišč in za katere torej veljajo podobna pravila kot za sodišča, ki spadajo v 

pravosodni sistem, se zdi nesporna, vendar sistem jamstev, ki jih je treba vzpostaviti, zaradi 

svoje odprte narave ostaja predmet razprave. S tega vidika k razumevanju pravice do poštenega 

sojenja, ki jo je treba zagotoviti v arbitražnih postopkih, prispeva predvsem ESČP.  

                                                 
180 V avtorstvu Karoline Podstawe (Univerza v Maastrichtu) in Barbare Warwas (The Hague University of 

Applied Sciences). 
181 Arbitraža je bila še pred približno 20 leti izključena, na primer iz Bruseljske konvencije iz leta 1968 o 

pristojnosti in izvrševanju v civilnih in gospodarskih zadevah. Bruseljska uredba iz leta 2001 je arbitražnim 

sodiščem kategorično prepovedala, da bi pri Sodišču EU zaprosila za predhodno odločanje. 
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ESČP je pravico do poštenega sojenja v arbitražnem postopku priznalo šele 1. marca 2016 v 

zadevi Tabbane proti Švici. Sodišče je poudarilo, da je vključitev v arbitražo dejansko 

prostovoljno dejanje, vendar morajo institucije, ki ponujajo arbitražo, zagotoviti, da so jamstva 

iz člena 6(1) EKČP spoštovana. Odpovedi določenim pravicam so sprejemljive, če so zakonite, 

prostovoljne in nedvoumne. Kasnejši prispevek ESČP v zadevah Mutu in Pechstein proti Švici 

je osvetlil vsebino jamstev in sprejemljivih odpovedi. V obeh zadevah je zanimiva 

nepripravljenost nacionalnega sodišča (v obeh zadevah švicarskega Zveznega sodišča), da bi 

podrobno preučilo trditve pritožnikov glede položaja arbitrov in arbitražnih institucij.  

S tega vidika je pomembno poudariti, da arbitraža v veliki meri pomeni odpoved pravici do 

dostopa do sodišča182, jo spreminja tako, da omogoča, da spor rešuje posebno sodišče, 

ustanovljeno za odločanje o omejenem številu posebnih vprašanj,183 ali pa omogoča izključitev 

pravice do javne obravnave.184 ESČP priznava razliko med obvezno in prostovoljno arbitražo, 

pri čemer zahteva višji prag za jamstva na podlagi člena 6(1) EKČP, ki morajo biti izpolnjeni 

pri prvi.185 

Odpoved dostopa do sodišča pomeni omejitev pravice do dostopa do sodišča186 in mora kot 

taka izpolnjevati pogoje, da zasleduje legitimen cilj, je zakonita in sorazmerna.187 Pri presoji, 

ali so ti pogoji izpolnjeni, se lahko na primer upošteva, ali so bile stranke vključene v sestavo 

arbitražnega senata,188 in sicer z vidika enakosti strank v posameznem primeru (preučitev 

pogoja svobodne privolitve v arbitražni postopek),189 ali ob upoštevanju ravnanja strank med 

sporom (torej preučitev pogoja nedvoumnosti), ki morda niso zahtevale spremembe sestave 

senata.190 

                                                 
182 Suovaniemi proti Finski, opr. št. 31737/96 (EKČP, 1999). 
183 Mutu in Pechstein proti Švici, opr. št. 40575/10 in 67474/10 (EKČP, 2. oktober 2018), odst. 94. 
184 Glej podrobno analizo v Transado Transportes Fluviais Do Sado SA proti Portugalski, opr. št. 35943/02 

(EKČP, 16. december 2003). 
185 Glej npr. Tabbane proti Švici, opr. št. 41069/12 (EKČP, 1. marec 2016) in Mutu in Pechstein proti Švici (op. 

št. 183), odst. 95-96. 
186 Ibid., odst. 93. 
187 Verjetno lahko izpolnjuje pogoje, da je svobodna, zakonita in nedvoumna, kot v primeru Nordström-Janzon in 

Nordström-Lehtinen proti Nizozemski, opr. št. 28101/95 (Komisija, 27. november 1996), kjer se formulacija 

Komisije nanaša le na odsotnost “omejevanja” (ang. constraint) in “prisile” (ang. duress), da bi arbitražni 

sporazum pomenil odpoved pravicam, določenim v 1. odstavku 6. člena EKČP. 
188 Primerjaj, npr.: Lithgow in drugi proti Združenemu kraljestvu, opr. št. 1643/06, (EKČP, 8. julij 1986); Suda 

proti Češki republiki, opr. št. 1643/06 (EKČP, 28. oktober 2010). 
189 Mutu in Pechstein proti Švici, ESČP, 2. oktober 2018, opr. št. 40575/10 in 67474/10, odst. 109-115 in 116-123 

- ocenjevanje položaja dveh pritožnikov. 
190 Ibid. in kot obrazloženo s strani ESČP v Suovaniemi proti Finski (sklep), opr. št. 31737/96, 23. februar 1999. 
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Prav tako se zdi, da odpoved pravici do javne obravnave z vidika ESČP ni problematična glede 

na daljnosežno možnost omejevanja te pravice tudi s strani sodišč, ki spadajo v državni 

pravosodni sistem.191 

Hkrati pa primeri iz nacionalnih analiz arbitražnih odločb kažejo, kako težko je vzpostaviti te 

zaščitne ukrepe in jih preučiti glede na posebno zaupno naravo postopkov. Morda je zato čas 

za razmislek o novem standardu neodvisnosti arbitraže, ki bi v zadostni meri zagotavljal 

pravico strank arbitražnega postopka do poštenega sojenja in hkrati v zadostni meri upošteval 

njeno kvazisodno funkcijo.   

                                                 
191 Mutu in Pechstein proti Švici, ESČP, 2. oktober 2018, opr. št. 40575/10 in 67474/10, odst. 175-185. Glej tudi, 

kako to razmišljanje upošteva nacionalno sodišče, kot v zadevi züriškega Zveznega sodišča št. 4A_486/2019. 
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Primer št. 9 – Uporaba člena 6(1) EKČP v kontekstu arbitraže – ESČP, Mutu in Pechstein proti 

Švici  

Sklicni primer 

Evropsko sodišče za človekove pravice, Mutu in Pechstein proti Švici, opr. št. 40575/10 in št. 

67474/10, sodba z dne 2. oktober 2018  

Osrednja vprašanja 

Izzivi glede neodvisnosti in nepristranskosti arbitrov in Arbitražnega sodišča za šport 

 

Ponazoritev s časovnico 

 

 

G. Mutu izpodbija 
neodvisnost 

arbitrov ARŠ pred 
ŠZS

ŠZS zavrne 
pritožbo kot 

neutemeljeno

Ga. Pechstein izpodbija 
razsodbo ARŠ v zvezi z 

njenim domnevnim 
dopingom pred 

švicarskim Zveznim 
sodiščem

ŠZS zavrne pritožbo kot 
neutemeljeno

Država 

• Švica 

Področje

• Položaj arbitrov na 
Arbitražnem 
sodišču za šport

• Pristop švicarskega 
Zveznega sodišča

• Neodvisnost od 
strank

Povezava s pravom 
EKČP

• Člen 6

• Pravica do poštene 
arbitraže

Pravno in/ali sodno 
telo

• Evropsko sodišče 
za človekove 
pravice (Veliki 
senat)

Način pravosodnega 
sodelovanja

• Dosledna razlaga

Odprava kršitve oz. 
rešitev 

• Nepremoženjska 
škoda

• Sprememba pravil 
na ARŠ

Sodba 
ESČP

Odbor ministrov Sveta Evrope:

Individualni ukrepi: izplačana je bila pravična 
odškodnina za nepremoženjsko škodo. Zahteva za 
revizijo izpodbijanega postopka ni bila vložena.

Splošni ukrepi: leta 2019 so bila sprejeta nova 
postopkovna pravila, ki omogočajo javne 

obravnave v disciplinskih in/ali etičnih zadevah 
pred Arbitražnim sodiščem za šport na zahtevo 

športnika. Sodba je bila objavljena in razširjena.
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Opis primera(rov) 

a. Dejstva & povzetek nacionalnih postopkov 

Claudia Pechstein je nemška hitrostna drsalka, ki je od leta 1992 osvojila 60 medalj na 

mednarodnih tekmovanjih, tudi na zimskih olimpijskih igrah. Claudia Pechstein je leta 2009 

prejela dveletno prepoved zaradi dopinga in se je na prvotno odločitev Mednarodne drsalne 

zveze (MDZ) pritožila na ARŠ (Arbitražno razsodišče za šport – CAS), nato pa je na 

švicarskem Zveznem sodišču (ŠZS) izpodbijala negativno odločitev ARŠ. Po neuspehu na tem 

sodišču se je Claudia Pechstein obrnila na Prizivno sodišče v Münchnu in nemško Zvezno 

sodišče. Nemško Zvezno sodišče je 7. junija 2016 navedlo, da je MDZ sicer res imela monopol 

v smislu nemškega konkurenčnega prava, vendar so športniki kljub temu prostovoljno pristali 

na arbitražno klavzulo, ki določa pristojnost ARŠ, zato ta praksa ne pomeni zlorabe 

prevladujočega položaja.  

Novembra 2010 je Claudia Pechstein vložila pritožbo na ESČP in zatrjevala kršitev njenih 

človekovih pravic iz člena 6(1) EKČP. Trdila je, da se zaradi “prisilne” narave arbitražne 

klavzule v Protidopinških pravilih MDZ ni ustrezno odpovedala svojim pravicam; zato bi se 

moral člen 6(1) EKČP v celoti uporabljati za ARŠ. 

Nato je zatrjevala dve kršitvi teh pravic: 1) o njenih “civilnih pravicah” naj ne bi odločalo 

“neodvisno in nepristransko sodišče”; in 2) ni bila izvedena “javna obravnava”, čeprav jo je 

zahtevala. V zvezi s tem je trdila, da predsednik arbitražnega senata v njenem primeru ni bil 

nepristranski (zaradi njegovih preteklih zavrnitev imenovanja za arbitra s strani športnikov, 

obtoženih dopinga) in da struktura ARŠ zaradi vpliva, ki ga imajo mednarodne športne zveze, 

že sama po sebi ni neodvisna/nepristranska. Claudia Pechstein je na podlagi člena 41 EKČP 

vložila tudi zahtevek za odškodnino za škodo, ki jo je utrpela zaradi neuspešnega izpodbijanja 

odločitve ARŠ pred nemškimi sodišči. Zahtevala je 3.554.124,09 EUR premoženjske škode in 

400.000 EUR nepremoženjske škode. 

Adrian Mutu je nekdanji romunski profesionalni nogometaš, ki je leta 2003 podpisal pogodbo 

s Chelseajem. Leto pozneje je bil pozitiven na testu za kokain, zato ga je klub odpustil. Chelsea 

je zahteval odškodnino in po tem, ko se je zadeva nadaljevala pred FIFA Senatom za reševanje 

sporov, je bilo igralcu naloženo plačilo več kot 17 milijonov EUR odškodnine. 
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Mutujeva pritožba na ARŠ zoper to razsodbo je bila neuspešna. Vendar se je na to odločitev 

pritožil na ŠZS in trdil, da mu ARŠ ni zagotovilo potrebnih jamstev neodvisnosti in 

nepristranskosti v skladu z ustreznimi zakoni o arbitraži. Tudi ta pritožba ni bila uspešna. 

Julija 2010 sta Adrian Mutu in ga. Pechstein vložila pritožbo na ESČP, v kateri sta trdila, da ju 

ni zaslišalo “neodvisno in nepristransko” sodišče. Čeprav je bila Mutujeva zadeva združena z 

zadevo Pechsteinove, se Mutujeva zadeva razlikuje od Pechsteinove v dveh ključnih točkah: 

 namesto da bi napadel strukturo ARŠ kot celoto, je Adrian Mutu zgolj trdil, da dva 

arbitra v njegovem konkretnem primeru nista bila neodvisna; 

 za razliko od klavzule v Pravilih MDZ takratna Pravila FIFA niso vsebovala klavzule 

o “prisilni arbitraži”; člen 42 Pravilnika iz leta 2001 je zgolj omogočal pristop k redni 

pristojnosti. 

b. Pravna vprašanja 

ESČP je presojalo štiri pravna vprašanja: 

1. ali so tožeče stranke prostovoljno sprejele arbitražne klavzule, na podlagi katerih so se 

začeli arbitražni postopki, in ali je njihova privolitev v arbitražo veljavna? 

2. Ali sta se tožeči stranki s tem, ko sta priznali pristojnost ARŠ, prostovoljno odpovedali 

svojim pravicam iz člena 6(1) EKČP? 

3. Ali se ARŠ lahko šteje za neodvisno in nepristransko sodišče, ustanovljeno z zakonom? 

4. Ali je ARŠ kršilo pravico do javne obravnave? 

c. Razlogovanje ESČP 

O arbitraži in pravici do sodišča  

94. Tega dostopa do sodišča ni potrebno nujno razumeti kot dostop do sodišča klasične vrste, 

ki je vključeno v standardni sodni sistem države; tako je lahko “sodišče” organ, ustanovljen za 

odločanje o omejenem številu posebnih vprašanj, če vedno zagotavlja ustrezna jamstva (glej 

Lithgow in drugi proti Združenemu kraljestvu, 8. julij 1986, §201, Serija A, št. 102). Zato 6. 

člen ne izključuje ustanovitve arbitražnih sodišč za reševanje določenih denarnih sporov med 

posamezniki (glej Suda proti Češki republiki, opr. št. 1643/06, §48, 28. oktober 2010). 



 122 

Arbitražne klavzule, ki imajo nesporne prednosti tako za zadevnega posameznika kot za 

pravosodno delovanje, načeloma ne kršijo Konvencije (glej Tabbane proti Švici (sklep), opr. 

št. 41069/12, §25, 1. marec 2016). 

95. Poleg tega je treba razlikovati med prostovoljno in prisilno arbitražo. Če je arbitraža 

obvezna v smislu, da jo zahteva zakon, stranki nimata druge možnosti, kot da svoj spor 

predložita arbitražnemu sodišču, ki mora zagotoviti jamstva, zagotovljena v prvem odstavku 

6. člena Konvencije (glej zgoraj navedeno sodbo Suda, §94). 

96. V primeru prostovoljne arbitraže, v katero je bila privolitev dana prostovoljno, pa se v zvezi 

s členom 6 ne pojavlja noben resen pomislek. Stranke v sporu lahko določene spore, ki izhajajo 

iz pogodbe, svobodno predložijo organu, ki ni redno sodišče. S podpisom arbitražne klavzule 

se stranke prostovoljno odpovedo nekaterim pravicam, ki jih zagotavlja Konvencija. Takšna 

odpoved ni nezdružljiva s Konvencijo, če je podana na svoboden, zakonit in nedvoumen način 

(glej zgoraj navedeno zadevo Eiffage S.A. in drugi; zgoraj navedeno zadevo Suda, §48; R. 

proti Švici, opr. št. 10881/84, odločba Komisije z dne 4. marca 1987, Odločbe in poročila (OP) 

št. 51; Suovaniemi in drugi, navedeno zgoraj; Transportes Fluviais do Sado S.A. proti (sklep), 

opr. št. 35943/02, 16. december 2003; in Tabbane, navedeno zgoraj, §27). Poleg tega v primeru 

nekaterih konvencijskih pravic odpoved, da bi bila učinkovita za namene Konvencije, zahteva 

minimalna jamstva, sorazmerna z njenim pomenom (glej Pfeifer in Plankl proti Avstriji, 25. 

februar 1992, §37, Serija A, št. 227, in Tabbane, naveden zgoraj, §27). 

O pogojih za odpoved pravici do sodišča in arbitraže  

103. Sodišče bo tako v zvezi z obema pritožbama izhajalo iz predpostavke, da bi sprejetje 

arbitražne klavzule lahko pomenilo odpoved vsem ali delu zaščitnih ukrepov iz prvega 

odstavka 6 člena. Zato mora ugotoviti, ali je bil ta sprejem posledica “svobodne, zakonite in 

nedvoumne” odločitve v smislu njegove sodne prakse. V ta namen se Sodišču zdi primerno 

primerjati položaje, ki so mu zdaj predloženi, s primeri gospodarske arbitraže, o katerih je že 

odločalo. 

ARŠ je prepoznano kot “sodišče, ustanovljeno z zakonom”  

149. ARŠ je tako imelo videz “sodišča, ustanovljenega z zakonom” v smislu prvega odstavka 

6. člena. 
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179. Sodišče nadalje ugotavlja, da zgoraj opisana načela o javnih obravnavah v civilnih 

zadevah ne veljajo le za redna sodišča, temveč tudi za strokovna telesa, ki odločajo o 

disciplinskih ali etičnih zadevah (glej Gautrin in drugi proti Franciji, 20. maj 1998, §43, 

Poročila 1998III). 

V (športni) arbitraži je treba zagotoviti pravico do javne obravnave 

180. Glede na to je Sodišče že ugotovilo, da niti črka niti duh člena 6(1) posamezniku ne 

preprečujeta, da bi se po lastni volji izrecno ali molče odpovedal pravici do javne obravnave 

svoje zadeve (glej Håkansson in Sturesson proti Švedski, 21. februar 1990, §66, Serija A, št. 

171-A). 

181. Vendar v obravnavani zadevi ni bilo tako. Prvič, kot je Sodišče že priznalo, je bila uporaba 

arbitraže obvezna. Drugič, ni sporno, da je pritožnik izrecno zahteval javno obravnavo in da je 

bila zahteva zavrnjena, ne da bi bil izpolnjen kateri koli od pogojev, naštetih v prvem odstavku 

6. člena. 

182. Sodišče meni, da je bilo zaradi vprašanj, ki so se pojavila v izpodbijanem postopku – o 

tem, ali je bilo upravičeno, da je bila druga tožeča stranka kaznovana zaradi dopinga, in za 

rešitev katerih je ARŠ zaslišal pričanja številnih strokovnjakov – treba izvesti javno obravnavo. 

Sodišče ugotavlja, da so bila dejstva sporna, sankcija, naložena pritožnici, pa je imela določeno 

stopnjo stigmatizacije in je lahko negativno vplivala na njeno poklicno čast in ugled (glej 

mutatis mutandis Grande Stevens in drugi proti Italiji, opr. št. 18640/10, 18647/10, 18663/10, 

18668/10 in 18698/10, §122, 4. marec 2014). Poleg tega je Zvezno sodišče kljub nekoliko 

formalističnemu zaključku v sodbi z dne 10. februarja 2010 v obiter dictum izrecno priznalo, 

da bi bila javna obravnava pred ARŠ zaželena. 

183.  Ob upoštevanju navedenega Sodišče ugotavlja, da je prišlo do kršitve prvega odstavka 6. 

člena Konvencije zaradi dejstva, da postopek pred ARŠ ni bil javen. 

Dopustnost 

ESČP je ugotovilo, da se člen 6(1) EKČP prima facie uporablja za obravnavani zadevi, saj se 

nanašata na opredeljevanje “civilnih pravic” – lastninske pravice v zadevi Mutu in pravice do 

opravljanja svojega poklica v zadevi Pechstein. 
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Drugič, na podlagi svoje odločitve v zadevi Ilascu proti Moldaviji in Rusiji [2004] je ESČP 

odločilo, da je pristojno na podlagi tega, da ŠZS “ni odpravil[o] ... kršitve [EKČP] v okviru 

svojih pristojnosti”. Kot taka je bila Švica ustrezna tožena stranka v tožbi, čeprav so vprašanja 

izhajala izpred ARŠ. 

Veljavnost privolitve v (oziroma soglasja k) arbitražo(i) 

Čeprav je ESČP ponovilo, da je “pravica do sodišča” ključni vidik člena 6(1) EKČP, je v 

nadaljevanju poudarilo, da ta pravica ni absolutna in jo je mogoče omejiti na način, ki služi 

legitimnemu cilju in ki ta cilj zasleduje sorazmerno. 

Za arbitražo je bilo ugotovljeno, da lahko spada pod ta okvir. Pomembno pa je, da je ESČP 

razlikovalo med “prostovoljno” in “prisilno arbitražo”. Ugotovilo je, da se ni mogoče 

odpovedati pravicam iz člena 6(1) EKČP, kadar je arbitraža prisilna (in sicer “v smislu, da [jo] 

nalaga zakon”), vendar je ponovno potrdilo svojo predhodno odločitev v zadevi Eiffage proti 

Švici [2009], da je prostovoljna odpoved pravicam iz EKČP veljavna, če je “svobodna, 

zakonita in nedvoumna”. 

ESČP je nato obravnavalo ključno vprašanje, ali sta se pritožnika s sprejemom pristojnosti 

ARŠ prostovoljno odpovedala pravicam iz člena 6(1) EKČP. Pri proučevanju ključnih meril 

ESČP ni upoštevalo sodne prakse glede trgovinske arbitraže, saj je menilo, da položaja Mutu 

in Pechstein “nista primerljiva s pravkar opisanimi [trgovinskimi]”. 

Zato je ESČP opravilo analizo osnovnih načel in ugotovilo – kar se lahko izkaže za pomemben 

dictum za športno arbitražo –, da: 

v nasprotju z izbiro, ki sta jo imeli tožeči stranki [v zgoraj navedenih gospodarskih zadevah] – 

ki sta imeli možnost skleniti pogodbo z enim trgovinskim partnerjem in ne z drugim –, je bila 

edina izbira, ki jo je imela [Pechstein], da sprejme arbitražno klavzulo in se lahko preživlja z 

opravljanjem svojega poklica na profesionalni ravni ali da je ne sprejme in se mora popolnoma 

odpovedati preživljanju z opravljanjem svojega poklica na taki ravni. 

Glede na omejitev, ki bi jo nesprejetje arbitražne klavzule povzročilo v poklicnem življenju 

tožeče stranke, ni mogoče reči, da je ta klavzulo sprejela svobodno in nedvoumno. 
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Sodišče ugotavlja, da je treba pritožnikovo sprejetje pristojnosti ARŠ šteti za “prisilno” 

arbitražo v smislu sodne prakse, čeprav ni bilo predpisano z zakonom, temveč s pravili MDZ 

... Ta arbitraža mora zato zagotavljati jamstva iz člena 6(1) [EKČP]. 

Zato je ESČP odločilo, da bi moralo ARŠ v Pechsteinovem primeru (primeru jasne “prisilne 

arbitraže”) ponuditi vsa jamstva iz člena 6(1) EKČP. 

V zadevi Mutu pa je zaradi besedila člena 42 Pravilnika iz leta 2001 ni bilo mogoče opisati kot 

primer “prisilne arbitraže”. Kljub temu je ESČP glede na način, na katerega je Mutu med 

postopkom zahteval izločitev arbitra, in ob upoštevanju zadeve Suovaniemi proti Finski [1999] 

ugotovilo, da odpoved pravicam iz člena 6(1) EKČP ni bila “nedvoumna”. Tako je moral tudi 

arbitražni postopek v zadevi Mutu nuditi vsa jamstva iz člena 6(1) EKČP. 

Kršitev EKČP zaradi pomanjkanja neodvisnosti/ nepristranskosti? 

Preden je ESČP preučilo, ali je bilo ARŠ “neodvisno in nepristransko”, je moralo najprej 

preučiti, ali je ARŠ mogoče šteti za “sodišče, ustanovljeno z zakonom” – če ne, bi bilo 

nemogoče izpolniti zahteve iz člena 6(1) EKČP. Po analizi pojmov neodvisnosti in 

nepristranskosti ter poudarjanju pomena načela, da “pravica ne le, da mora biti izvršena, ampak 

mora biti tudi videna, da je izvršena”, je opravilo kratko analizo statusa ARŠ: 

ARŠ je izhajalo iz temeljev zasebnega prava ... Imel je polno pristojnost, da obravnava podlago 

pravnih norm in po organiziranem postopku vsa dejanska in pravna vprašanja, ki so bila 

predložena v okviru sporov pred njim ... Njegove odločitve so nudile sodno rešitev teh sporov 

in zoper njih se je bilo mogoče pritožiti na [ŠZS] v okoliščinah, ki so izčrpno navedene v 

[švicarskem Zakonu o mednarodnem zasebnem pravu].  

Poleg tega [ŠZS] v svoji ustaljeni sodni praksi razsodbe, ki jih izda ARŠ, obravnava kot “prave 

sodbe, podobne sodbam državnega sodišča”. 

Tako se zdi, da je ARŠ “sodišče, ustanovljeno z zakonom” v smislu člena 6(1) [EKČP]. 

ESČP je v primeru Mutu zavrnilo argumente proti neodvisnosti in nepristranskosti dveh 

arbitrov arbitražnega senata ARŠ v njegovem primeru. Dejstvo, da je prvi sodeloval v senatu, 

ki je odločal v prejšnjem sporu v isti zadevi, je bilo ocenjeno kot nezadostno za kršitev EKČP 

zaradi nepristranskosti, saj so bila pravna vprašanja različna. Ugotovljeno je bilo, da trditve, da 
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je bil drugi arbiter partner v odvetniški pisarni, ki je zastopala interese lastnika kluba Chelsea 

FC, niso bile dokazane. Zato ni bilo kršitve člena 6(1) EKČP. 

Primer Pechsteinove ni bil utemeljen le na morebitni pristranskosti predsednika arbitražnega 

senata, ki je odločal o njenem primeru, temveč je bila napadena tudi sama struktura ARŠ (kot 

v nemškem sporu Pechsteinove). Prvi od teh argumentov je bil zavrnjen kot “preveč nejasen in 

hipotetičen”. V zvezi s pomisleki glede strukture ARŠ je ESČP prav tako ugotovilo, da ni bilo 

kršitve zahtev po neodvisnosti in nepristranskosti. Pri tej ugotovitvi je Sodišče opozorilo, da 

na enak način, kot ARŠ financirajo mednarodne športne organizacije, državna sodišča financira 

država – to pa ne pomeni nujno, da utegnemo takoj prepoznati pomanjkanje neodvisnosti. Prav 

tako je menilo, da je sistem imenovanja arbitrov dovolj neodvisen/nepristranski. Zato ni bilo 

kršitve člena 6(1) EKČP zaradi pomanjkanja neodvisnosti/nepristranskosti. 

Kršitev EKČP zaradi odsotnosti javne obravnave? 

Ker je ESČP ugotovilo, da je treba v postopkih pred ARŠ uporabiti člen 6(1) EKČP, in ker je 

javnost sodnih postopkov temeljno načelo iz člena 6(1) EKČP, je dejstvo, da Pechsteinovi ni 

bila omogočena javna obravnava, čeprav je izrecno zahtevala drugače, pomenilo očitno kršitev 

EKČP. 

Odškodnina 

ESČP je obravnavalo Pechsteinovo odškodninsko tožbo na podlagi člena 41 EKČP. ESČP ni 

ugotovilo “vzročne zveze med kršitvijo in premoženjsko škodo, ki jo zatrjuje pritožnik”, saj 

nič ne kaže na to, da bi bile ugotovitve arbitražnega sodišča, ki bi odločalo na način, odprt za 

javnost, ugodne za pritožnika. 

Kljub temu je Sodišče prisodilo 8 000 EUR za nepremoženjsko škodo. 

d. Razplet na nacionalni ravni  
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Pomembno je izpostaviti, da so bila leta 2019, kot poroča Svet Evrope, zaradi zadeve Mutu in 

Pechstein proti Švici192 sprejeta nova postopkovna pravila, ki omogočajo javne obravnave v 

disciplinskih in/ali etičnih zadevah pred Arbitražnim sodiščem za šport na zahtevo športnika. 

  

                                                 
192 Council of Europe, Department for the Execution of Judgements of ECtHR, Mutu and Pechstein v Switzerland, 

<https://hudoc.exec.coe.int/eng?i=004-51485>, dostopano dne 30. november 2021.  
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Primer št. 10 – Arbitri kot pravni strokovnjaki drugačne vrste – klasifikacija posameznega 

arbitra in krivde – finsko Vrhovno sodišče, Roulas proti profesorju J. Tepora 

Sklicni primer 

Finsko Vrhovno sodišče, https://finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/2005/20050014   

TRIIAL baza podatkov: https://cjc.eui.eu/data/data/data?idPermanent=120&triial=1 

Osrednja vprašanja 

Odgovornost arbitra v ad hoc arbitražnem postopku in vprašanje dopustnega razmerja med 

arbitrom in strankami pred sporom (nepristranskost).  

 

Opisi primera(rov) 

a. Dejstva & povzetek nacionalnih postopkov  

Ad hoc arbitraža, ki je bila podlaga za ta sodni postopek, je bila posledica pogodbe o nakupu 

delnic med tremi prodajalci in družbo v lasti finske banke. Stranke so imenovale dva arbitra, 

ki sta nato izbrala predsednika senata, gospoda Teporo. Arbitražni senat je leta 1995 izdal 

arbitražno razsodbo v škodo prodajalcev.  

To razsodbo je razveljavilo prizivno sodišče v Helsinkih, ker bi moral biti g. Tepora izločen 

zaradi navzkrižja interesov s toženo družbo, ker je pred arbitražnim postopkom in med njim tej 

družbi in drugim članom skupine brez razkritja predložil izvedensko mnenje. Prodajalci so 

sprožili še en arbitražni postopek in gospoda Teporo sodno tožili za odškodnino. Zadevo je 

obravnavalo okrožno sodišče, nato pa prizivno sodišče v Helsinkih, ki je odločilo, da mora 

morebitna odgovornost gospoda Tepore temeljiti na deliktu. To je privedlo do zavrnitve 

zahtevka.  

Država 

• Finska 

Področje

• Nepristranskost 
arbitrov

• Odgovornost arbitrov

• Civilnopravna 
odgovornost arbitrov 
po finskem 
pogodbenem pravu

Povezava s pravom 
EKČP

• Člen 6

• Pravica do poštene 
arbitraže

Pravno in/ali sodno telo

• Finsko Vrhovno 
sodišče

Način pravosodnega 
sodelovanja

• Dosledna razlaga

Odprava kršitve oz. 
rešitev 

• NA

https://finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/2005/20050014


 129 

b. Razlogovanje sodišča 

Vrhovno sodišče Finske je zadevo obravnavalo ob predpostavki, da je razmerje med strankami 

in arbitri pogodbene narave.  

Sodišče je nato odločilo, da razveljavitev arbitražne razsodbe po arbitražnem postopku temelji 

na krivdi, zaradi katere bi morala biti strankam izplačana pogodbena denarna odškodnina s 

strani g. Tepora. Gospod Tepora je moral strankam plačati približno 81 000 EUR. 

Ta odločitev pojasnjuje naravo razmerja med strankami in arbitri v ad hoc arbitraži po finskem 

pravu, ki temelji na pogodbi. Kot taka lahko privede do denarne odškodnine za kršitev 

pogodbenih obveznosti s strani arbitrov. 

c. Komentar in druga relevantna sodna praksa 

Zadeva ponazarja smer v nacionalni sodni praksi, ki se osredotoča na poslovno arbitražo in 

poudarja omejeno uporabo supranacionalne sodne prakse za postopkovne standarde, ki se 

uporabljajo v arbitražnih postopkih. Čeprav je morda pravilno, da so pogodbene obveznosti 

podlaga za odgovornost arbitra, to ne izključuje preučitve položaja arbitra (če ni pravil o 

njegovem ravnanju) z vidika člena 6(1) EKČP in/ali člena 47 LTP. Glede na to, da zadeva 

izvira iz obdobja pred začetkom veljavnosti LTP, in glede na obširno razlago o tem, kako je 

člen 6(1) EKČP potrebno uporabiti v okviru arbitraže, služi zadeva kot dober primer omejenega 

pristopa, ki mu v sedanjem kontekstu ne bi smeli slediti.   
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Primer št. 11 – ‘Primer Puma’: sodba španskega Vrhovnega sodišča 102/2017, 15. februar 2017 

(tako imenovan “Puma primer”) 

Sklicni primer 

Špansko Vrhovno sodišče, sodba št. 102/2017 

https://www.cremades.com/pics/contenido/7729b459e44f750f4ee0e6fe7d8e3c3e_398872_1.

pdf (neuradni prevod v angleščino) 

TRIIAL baza podatkov: https://cjc.eui.eu/data/data/data?idPermanent=121&triial=1  

Osrednja vprašanja 

Odgovornost arbitra v skladu s španskim Zakonom o arbitraži 11/2011 na podlagi hude 

malomarnosti.  

 

Opis primera(rov) 

a. Dejstva & povzetek nacionalnih postopkov  

Zadevna sodba se nanaša na arbitražni postopek med družbama Puma AG RDS (Puma) in 

Estudio 2000 SA (Estudio 2000), ki je bila španski distributer izdelkov družbe Puma. 

Pritožnika v obravnavani zadevi sta bila člana arbitražnega sodišča (v sodbah imenovana 

“toženi stranki – arbitra”), ki je 2. junija 2010 izdalo arbitražno razsodbo, s katero je družbi 

Puma naložilo, naj družbi Estudio 2000 plača 98 milijonov EUR zaradi odpovedi pogodbe, ki 

je bila podlaga za zadevno arbitražo. Izkazalo se je, da je arbitražno sodišče razsodbo izdalo 

brez navzočnosti arbitra, ki ga je imenovala družba Puma. Sodni postopek je pokazal, da sta se 

arbitra (Luis Jacinto Ramallo Garcia in Miguel Temboury Redondo) namerno sestala v 

odsotnosti tretjega arbitra (Santiago Gastón de Iriate y Medrana), ki je bil na izletu z ladjo zunaj 

Madrida, in določila vsebino arbitražne razsodbe, ki je bila strankam sporočena isti dan.  

Država 

• Španija 

Področje

• Odgovornost 
arbitrov 

• Civilnopravna 
odgovornost 
arbitrov

Povezava s pravom 
EKČP

• Člen 6

• Pravica do poštene 
arbitraže

Pravno in/ali sodno 
telo

• Špansko Vrhovno 
sodišče

Način pravosodnega 
sodelovanja

• NA

Odprava kršitve oz. 
rešitev 

• Odškodnina

https://cjc.eui.eu/data/data/data?idPermanent=121&triial=1
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Družba Puma je zahtevala ničnost te arbitražne odločbe na Provincialnem sodišču v Madridu. 

Sodišče je razsodbo s sodbo z dne 10. junija 2011 (št. 200/2011) res razveljavilo, ker je 

arbitražno sodišče razpravljalo, glasovalo in izdalo razsodbo brez sodelovanja arbitra, ki ga je 

imenovala družba Puma, s čimer je kršilo načelo arbitražne kolegialnosti, kar je pomenilo 

kršitev pravice do obrambe in posledično kršitev javnega reda (glej člen 41.1(f) Zakona o 

arbitraži in člen 24 španske Ustave).  

Podjetje Estudio 2000 je začelo nov arbitražni postopek v zvezi z istimi zahtevki, ki se je končal 

s prisoditvijo odškodnine, ki je bila za 60% nižja kot v prvotni arbitraži. 

Družba Puma je sprožila sodni postopek, v katerem je trdila, da bi morala biti zadevna arbitra 

spoznana kot poklicno odgovorna za svoje napačno ravnanje in družbi Puma povrniti tarifo, ki 

jo je plačala tema arbitroma in ki je znašala 750 000 EUR po osebi.   

Sodišče prve stopnje št. 43 v Madridu je 20. septembra 2013 ugotovilo odgovornost arbitrov – 

toženih strank (redni postopek 1880/2012) na podlagi dejstva, da je bila razsodba izdana 

lahkomiselno, in ugotovilo, da sta bili toženi stranki krivi očitne, resne in neopravičljive 

napake, ker sta menili, da lahko izdata večinsko razsodbo brez nadaljnjega sestanka s tretjim 

arbitrom. Sodnik je opozoril, da je kolegialnost temeljno načelo arbitraže, priznano v 35. in 37. 

členu španskega Zakona o arbitraži, poleg tega pa je posvetovanje način oblikovanja volje 

arbitražnega sodišča, ki ga poznajo tisti, kot sta toženi stranki, ki so po poklicu pravniki. 

Sodišče je arbitroma – toženima strankam prisodilo tudi stroške. 

Na to sodbo sta se pritožila oba zadevna arbitra.  

Provincialno prizivno sodišče v Madridu je sodbo potrdilo 27. oktobra 2014 (pritožba 

75/2014).  

Zoper to sodbo sta zadevna arbitra ponovno vložila kasacijsko pritožbo.  

b. Razlogovanje Vrhovnega sodišča 

Vrhovno sodišče je zavrnilo kasacijski pritožbi in se strinjalo z obrazložitvijo sodišč nižjih 

stopenj.  
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Vrhovno sodišče je zlasti odločilo, da “2.- Zakon o arbitraži omejuje odgovornost arbitrov na 

“škodo, povzročeno v slabi veri, iz malomarnosti ali z goljufijo” (21. člen Zakona o arbitraži), 

saj meni, da lahko samo škoda, povzročena namerno ali iz hude malomarnosti, zadosti 

zahtevani odgovornosti arbitrov, ne da bi ogrozila potrebno svobodo delovanja za izvajanje 

heteronomne pristojnosti reševanja sporov v skladu z voljo strank. Nalaganje škode arbitrom, 

povzročene iz malomarnosti, ki ne vključuje dovolj značilne kršitve njihovih dolžnosti, je v 

nasprotju s funkcionalno avtonomijo, ki jo varuje svoboda dogovarjanja strank, ki je temelj 

tega instituta (sodba z dne 22. junija 2009).  

3.- V okviru odgovornosti, ki temelji izključno na naklepnem ravnanju in malomarnosti, pri 

kateri ni nujno, da je malomarnost namerna, zlasti po sodbi z dne 22. junija 2009, se 

nepremišljenost ne enači z namenom prejudiciranja ali s tem, kar sodba z dne 26. aprila 1999 

opisuje kot “namerno škodljivo nezakonitost”. Malomarnost je enaka neopravičljivi 

malomarnosti z očitno in hudo napako brez utemeljitve, ki ni povezana z razveljavitvijo 

arbitražne odločbe, temveč z nevarnim ravnanjem tistih, ki poznajo svojo funkcijo in bi jo 

morali spoštovati v interesu tistih, ki so jim zaupali izvedbo arbitraže. Gre za ravnanje tistega, 

ki brez spoštovanja minimalnega standarda razumnosti ne upošteva pravic tistih, ki so naročili 

arbitražo, in ustreznih nalog arbitrov; skratka, denaturira potek arbitraže brez možnosti, da bi 

bila odločba pravilno izdana, kot se je zgodilo v tem primeru, s posledično škodo. Navsezadnje 

je šlo za izredno ali nepredvideno ravnanje, ki presega dobro presojo kogar koli. 

Nesprejemljivo je, da se tisti, ki so očitno kršili pravila arbitraže, nato sklicujejo nanje s 

predlogom razlage, ki bi, če bi bila sprejeta, izničila samo bistvo tega, kar predstavlja 

posvetovanje in odločitev vseh članov arbitražnega sodišča ali rednega sodišča, in ki je 

neločljivo povezano z načeli kolegialnosti in nasprotovanja med vsemi njimi skozi postopek 

posvetovanja in prevzemanja odgovornosti za odločitve, kadar sodeluje več kot en arbiter, pri 

čemer bi zameglila bistveno vprašanje izdelave ali sprejetja odločitve kolegijskega organa s 

potrebo po oblikovanju določene večine, da bi ta začela veljati.  

Pravila dveh proti enemu ni mogoče udejanjiti z izločitvijo tretjega arbitra iz posvetovanja in 

glasovanja, prav tako ne preko sodbe z dne 21. marca 1991, ki s to zadevo nima nobene zveze. 

V sodbi z dne 21. marca 1991 so o razsodbi razpravljali in glasovali vsi arbitri, čeprav so jo 

sestavili tisti, ki so glasovali za, kar je drugače, kot če bi dva arbitra izključila tretjega iz 

razprave in glasovanja o razsodbi. Zakon tudi ne zahteva, da arbitri razsodbo obravnavajo vsi 

skupaj, ne glede na to, ali je mnenje enotno”.  
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Sodišče je navedlo, da posvetovanje in glasovanje “delujeta kot sredstvo notranjega nadzora 

članov (...). Z drugimi besedami, ne gre za to, da se po tem, ko je bila predvidena možnost 

večine, ali po soglasju tistih, ki podpirajo določen predlog ali odločitev, sodelovanje preostalih 

članov lahko zavrne “ad limite”, saj imajo pravico in dolžnost poznati (...) notranje razloge, ki 

so utemeljili odločitev in končno glasovanje”. Posledica tega je bila potrditev (civilnopravne) 

odgovornosti zadevnih arbitrov, ki jim je bilo naloženo kritje stroškov postopka. 

c. Komentar 

Ta odločitev je zelo pomembna. Čeprav nekateri nacionalni zakoni predvidevajo nekatere 

oblike odgovornosti arbitrov, pa načeloma sodišča običajno ne ugotovijo odgovornost arbitrov. 

Ta primer je pripeljal do drugačnega zaključka. Dejstvo, da so bili arbitri v obravnavani zadevi 

spoznani za odgovorne, je sprožilo živahen odziv v mednarodni arbitražni skupnosti, ki je v tej 

sodbi videla potencialno grožnjo ugledu Španije kot arbitraži prijaznega sedeža. 

Še vedno pa izstopa pomanjkanje sklicevanja na supranacionalni standard poštenega sojenja, s 

čimer se ohranja ločitev vloge in obravnave komercialnih arbitrov ter nekomercialnih arbitrov 

in sodnikov. 
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III. del. Študije primerov za simulacije, usmerjene v usposabljanje 

Študija primera št. 1 – Ocenjevanje jamstev neodvisnosti in nepristranskosti sodstva v 

pravnem sistemu druge države članice kot predpogoja za medsebojno zaupanje – 

Evropski nalog za prijetje (študija primera: dvomi sodnika Van Gend) 

Sodnik Van Gend iz države članice Država prava mora odločiti o izvršitvi treh evropskih 

nalogov za prijetje iz držav članic Daljni vzhod, Daljni zahod in Globoki jug.  

1. Zahteva za predajo na Daljni vzhod 

Prvi evropski nalog za prijetje je izdalo okrožno sodišče na Daljnem vzhodu proti gospodu 

Baumbastu, da bi ga kazensko preganjalo zaradi nedovoljenega tihotapljenja prepovedanih 

drog.  

Sodnik Van Gend ugotavlja, da je bil evropski nalog za prijetje izdan na podlagi nacionalnega 

naloga za prijetje, ki ga je izdala policijska služba King Towna, glavnem mestu Daljnega 

vzhoda, potrdilo pa ga je državno tožilstvo King Town. 

Sodnik Van Gend od organov Daljnega vzhoda zahteva informacije o vlogi državnega 

tožilstva. Prejme odgovor, da je državno tožilstvo neodvisno od izvršilne oblasti in zagotavlja, 

da policija v preiskovalni fazi spoštuje zakonodajo, s potrditvijo pa preverja in potrjuje naloge 

za prijetje, ki jih je izdala policija. 

Prosimo, predpostavite, da ste sodnik Van Gend ali zagovornik toženca, gospoda Baumbasta, 

in razmislite, ali je izpolnjena zahteva, da se evropski nalog za prijetje izda na podlagi “sodne 

odločbe” (glej Okvirni sklep Sveta ENP, člen 8(1), pod točko c). 

2. Zahteva za predajo na Daljni zahod 

Drugi evropski nalog za prijetje je izdalo prvostopenjsko kazensko sodišče Daljnega zahoda 

zoper g. Costo zaradi vodenja kazenskega pregona zaradi ponarejanja higienskih mask in 

drugih medicinskih pripomočkov, uporabnih v boju proti Covid-19.  

Gospod Costa ne soglaša s svojo predajo. V utemeljitev svojega nasprotovanja navaja, da 

zaradi reforme postopka imenovanja sodnikov na Daljnem zahodu ne bi bila zagotovljena 
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njegova pravica do poštenega sojenja. Predvsem meni, da vloga, ki je v tem postopku zaupana 

predsedniku vlade, predstavlja nezakonito poseganje izvršilne oblasti v neodvisnost sodstva. 

Novi postopek za imenovanje sodnikov na kazenskih sodiščih prve stopnje je naslednji: 

- sodnike imenuje predsednik republike na predlog predsednika vlade; 

- vsi kandidati za sodniško funkcijo morajo izpolnjevati zahteve glede poklicnih izkušenj, ki 

jih določa Ustava; 

- Odbor za imenovanja v pravosodju mora podati mnenje o vsaki predloženi prijavi; 

- predsednik vlade predsedniku praviloma predloži kandidate, ki jih predlaga Odbor za 

imenovanja v pravosodju; 

- v določenih okoliščinah lahko predsednik vlade predsedniku predloži kandidate, ki jih ni 

predlagal Odbor za imenovanja v pravosodju. 

Prosimo, predpostavite, da ste sodnik Van Gend ali zagovornik toženca, gospoda Coste, in 

razmislite, kako bi lahko pristopili k dvostopenjskemu testu, ki ga je Sodišče določilo v zadevi 

C-216/18 PPU LM. 

3. Zahteva za predajo na Globoki jug 

Tretji ENP je izdalo prvostopenjsko kazensko sodišče države članice Globoki jug proti gospe 

Defrenne zaradi izvršitve zaporne kazni enega leta in treh mesecev zaradi obrekovanja prek 

tiska. Gospa je odlična novinarka, znana po svojih sarkastičnih komentarjih o politikih (iz vseh 

strank).  

Leta 2019 je v spletni reviji s prostim dostopom “The Watchdog” napisala članek o sestavi 

nove vlade Globokega juga, v kateri sta od šestnajstih ministrov le dve ženski, pristojni za 

Ministrstvo za enake možnosti in Ministrstvo za mladinske politike. Na koncu članka je 

komentirala, da je imel predsednik vlade, gospod Snowball, prav, ko je imenoval le dve 

ministrici, saj bi se glede na njegovo pomanjkanje vodstvenih sposobnosti težko pojavil v vladi 

z več ženskami in/ali ženskami, odgovornimi za ključne resorje. 
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Prosimo, predpostavite, da ste sodnik Van Gend ali zagovornik toženke, gospe Defrenne, in 

razmislite, ali bi bilo mogoče zavrniti izvršitev naloga za prijetje, ker je obsodba gospe 

Defrenne kršitev njene svobode izražanja.  

 



 137 

Študija primera št. 2 – Ocenjevanje položaja organa v sistemu sodnih in kvazisodnih 

organov z namenom, da bi ga kvalificirali kot sodišče (ali tribunal) v skladu s členom 267 

(študija primera: sodnik Salmon Pravy) 

Solomon Pravy je bil sodnik na okrožnem sodišču v Xin'trei, glavnem mestu Cintre, države 

članice Evropske unije. Po petih letih sojenja na prvostopenjskem sodišču se je odločil, da se 

prijavi na razpis za delovno mesto na regionalnem pritožbenem sodišču v času, ko sta bili na 

voljo dve prosti delovni mesti. Sodnik Solomon Pravy si je zelo obetal napredovanje, saj ga je 

Sodni svet uvrstil na prvo mesto. 

V Cintri odločitev o tem, ali bo sodnik imenovan na sodišče višje stopnje, sprejme predsednik 

Nacionalnega pravosodnega urada (NPU), organa, pristojnega za organizacijo sodišč, ob 

omejenem nadzoru Disciplinskega in sodniškega senata Vrhovnega sodišča. Ta lahko zahteva 

le obrazložitev odločitev predsednika NPU, za sodnike, katerih prošnja je bila zavrnjena, pa ni 

na voljo nobenega pravnega sredstva.  

Vloga sodnika Salomona Pravyja je bila namreč preprosto zavrnjena, predsednik NPU pa je 

svojo odločitev utemeljil z naslednjimi besedami: “zaradi sprememb v številu zadev in 

organizaciji dela po objavi razpisov ni potrebe po zapolnitvi prostih mest”. Individualna ocena 

vloge ni bila podana. 

Ni potrebno poudarjati, da je sodnik Salomon Pravy poskušal uveljavljati pravna sredstva pred 

sodišči v Cintri. 

1.     Abstraktno preučite študijo primera – na podlagi česa bi sodnik Salomon Pravy utemeljil 

svoj primer? 

2.     Kot sodnik okrožnega sodišča preučite postopek imenovanja sodnika na drugostopenjsko 

sodišče, ki ga je bil deležen sodnik Pravy, v luči standarda Evropske unije o neodvisnosti 

sodnikov s poudarkom na sodniških imenovanjih. 

a.     Kako bi opredelili povezavo s pravom Evropske unije in zlasti z Listino Evropske unije o 

temeljnih pravicah? 

b.     Katere sodbe bi lahko služile kot referenčno izhodišče in kako? 



 138 

c.     Kako bi standard vključili v oceno obravnavanih nacionalnih razmer? 

d.     Kateri načini pravosodnega sodelovanja bi lahko služili temu namenu? 

3.     Ali bi lahko Disciplinski in sodniški senat Vrhovnega sodišča opredelili kot “sodišče (ali 

tribunal)” skladno z razumevanjem (oziroma razlago) člena 267 PDEU? 
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Študija primera št. 3 – Ocenjevanje jamstev neodvisnosti in nepristranskosti sodnikov v 

lastnem pravnem sistemu & imenovanja v pravosodju (študija primera: sodnik Femke 

Calanthe iz Nilfgaarda) 

Sodnik Reynevan van Bielau je bil pravkar imenovan na okrožno sodišče v Xin'trei, glavnem 

mestu Cintre.  

Imenovanje sodnika van Bielaua je bilo eno prvih, o katerem je odločal Sodni svet v Cintri, 

ponovno ustanovljen po veliki reformi, ki je zajela skoraj vse ravni sodstva.  

Pred imenovanjem je bil akademik, zaposlen na katedri, ki jo je vodil profesor Narrenturm, ki 

je postal predsednik Sodnega sveta. Van Bielau naj bi se prav tako pridružil reformiranemu 

organu, takoj ko bo spremenjena njegova sestava.  

Prosimo, ocenite imenovanje sodnika van Bielaua z vidika standarda sodniške neodvisnosti, ki 

izhaja iz sodne prakse evropskih sodišč.  

Katere zadeve bi spadale na področje prava EU (v skladu s čl. 19(1), drugi odstavek) in bi o 

njih lahko odločal sodnik van Bielau? 

Ali je mogoče na podlagi pravil o postopku imenovanja sodnikov, vključno z delovanjem 

organa za imenovanje, “zavrniti vsak upravičen dvom pri pravnih subjektih o zaščitenosti 

navedenega organa pred zunanjimi pritiski in njegovi nevtralnosti glede interesov, s katerimi 

se srečuje” (Land Hessen, C-272/19, točka 52)?  

 

Upoštevajte, da Sodni svet v Cintri deluje v skladu z naslednjimi pravili:  

skladno s 3. členom Zakona o Sodnem svetu Cintre (SSC): 

1.      Parlament med sodniki Vrhovnega sodišča ter rednih, upravnih in vojaških sodišč 

izvoli 15 članov SSC za kolektivni štiriletni mandat. (NOTA BENE: mandat parlamenta 

v Cintri traja pet let) 

2.      Pri volitvah iz odstavka 1 Parlament v največji možni meri upošteva potrebo po 

reprezentativnosti različnih vrst in ravni sodišč v okviru SSC. 
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3.      Kolektivni mandat novih članov SSC, izvoljenih izmed sodnikov, se začne 

naslednji dan po njihovi izvolitvi.  

V skladu s 4. členom Zakona o SSC lahko kandidate za člane NSS, izbrane med 

sodniki,predstavi skupina najmanj 2000 državljanov ali skupina najmanj 25 aktivnih sodnikov. 

V skladu s 34. členom Zakona o SSC mora tričlanski panel NSS sprejeti stališče o oceni 

primernosti kandidatov za sodnika. Če je njihova odločitev nepopolna, o primernosti sodnika 

odloči predsednik.  

V členu 24 Zakona o SSC je določeno: 

1.      Če se je za delovno mesto sodnika ali sodnika pripravnika prijavilo več kandidatov, 

skupina sestavi seznam priporočenih kandidatov. 

2.      Pri določanju vrstnega reda kandidatov na seznamu skupina najprej upošteva oceno 

usposobljenosti kandidatov, upošteva pa tudi: 

(1)     poklicne izkušnje, vključno z izkušnjami pri uporabi zakonodajnih določb, 

akademske dosežke, mnenje nadrejenih, priporočilna pisma, publikacije in druge 

dokumente, priložene prijavnemu obrazcu; 

(2)     mnenje generalne skupščine relevantnega sodišča in oceno relevantne generalne 

skupščine sodnikov. 

3.     Odsotnost katerega koli dokumenta iz odstavka 2 ni ovira za sestavo seznama 

priporočenih kandidatov.  

Skladno s členom 37(1) Zakona o SSC velja:  

Če se za eno sodniško mesto poteguje več kandidatov, SSC preuči in oceni vse skupaj 

vložene prijave. V tem primeru [NSS] sprejme resolucijo, ki vsebuje njegove odločitve, 

za namene predložitve enega predloga za imenovanje na sodniško mesto za vse 

kandidate.  

V členu 42 Zakona o SSC je določneno: 
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1.     Tožnik lahko pri Vrhovnem sodišču vloži tožbo zaradi nezakonitosti resolucije SSC, 

razen če posebne določbe določajo drugače (...). 

Sodnica Femke Calanthe iz Nilfgaarda, države članice Evropske unije, ki meji na Cintro, je 

prejela evropski nalog za prijetje, izdan v primeru Geralta Rivie, zelo učinkovitega čezmejnega 

tatova avtomobilov. Nalog je izdal sodnik Reynevan van Bielau in to je že četrti evropski nalog 

za prijetje, ki so ga sodišča v Nilfgaardu prejela in nemudoma izvršila. 

Glede na vašo oceno postopka imenovanja sodnikov v luči sodne prakse evropskih sodišč 

ocenite tveganje za kršitev temeljnih pravic v primerih, kot je obravnavani, v skladu s sodno 

prakso Sodišča EU, zlasti kot je bilo opomnjeno v odstavku 52 v združenih zadevah C 354/20 

PPU in C 412/20 PPU: 

“V zvezi s tem je treba opozoriti, da je Sodišče v sodbi z dne 25. julija 2018, Minister for 

Justice and Equality (Pomanjkljivosti v pravosodnem sistemu) (C-216/18 PPU, 

EU:C:2018:586, točka 79), razsodilo, da je treba člen 1(3) Okvirnega sklepa 2002/584 

razlagati tako, da kadar izvršitveni pravosodni organ, ki odloča o predaji osebe, za katero je bil 

izdan evropski nalog za prijetje zaradi uvedbe kazenskega postopka, razpolaga z elementi – 

kakršni so tisti iz obrazloženega predloga Komisije, sprejetega na podlagi člena 7(1) PEU – ki 

kažejo na obstoj resnične nevarnosti, da bo kršena temeljna pravica do poštenega sojenja, 

zagotovljena s členom 47, drugi odstavek, Listine, zaradi sistemskih ali splošnih 

pomanjkljivosti v zvezi z neodvisnostjo sodne oblasti v odreditveni državi članici, mora 

navedeni organ konkretno in natančno presoditi, ali – glede na osebne razmere te osebe, 

naravo kaznivega dejanja, zaradi katerega je kazensko preganjana, in dejanski okvir, na 

katerem je utemeljena izdaja evropskega naloga za prijetje, ter ob upoštevanju 

informacij, ki jih je predložila ta država članica na podlagi člena 15(2) tega okvirnega 

sklepa – obstajajo resni in utemeljeni razlogi za prepričanje, da za navedeno osebo v 

primeru predaje zadnjenavedeni državi članici obstaja taka nevarnost”. 

 

Kako bi v posebnem kontekstu ocenjevanja neodvisnosti organa, ki imenuje specifičnega 

sodnika, ugotavljali obstoj tveganja v okoliščinah, ki zahtevajo medsebojno zaupanje in s tem 

priznavanje sodb? Kako bi uporabili standard, ki izhaja iz sodne prakse evropskih sodišč, v 

obravnavanem primeru? 
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Študija primera št. 4 – Zaščita položaja sodnika posameznika 

Nadaljevanje Študije primera št. 3  

Sodnik van Bielau je pri imenovanju na sodišče v glavnem mestu Cintra premagal tri sodnice, 

ki so bile sicer uvrščene nižje od njega, vendar so imele pri ocenjevanju minimalno manjše 

število točk. Pomembno je, da so točke za razvrstitev izgubile, ker so bile v času pripravništva 

vse noseče in so zato potrebovale dodaten čas za dokončanje usposabljanja. Posledično so bile 

vse tri imenovane na sodišča zunaj glavnega mesta. 

Vse tri sodnice so odločitev o imenovanju izpodbijale, vendar neuspešno.  

Ali menite, da zadeve, povezane z diskriminacijo na podlagi spola, spadajo v sklop zadev, ki 

jih ureja pravo EU?  

Ali naj pravila o postopku imenovanja sodnikov, na podlagi katerih je mogoče “zavrniti vsak 

upravičen dvom pri pravnih subjektih o zaščitenosti navedenega organa pred zunanjimi pritiski 

in njegovi nevtralnosti glede interesov, s katerimi se srečuje” (Land Hessen, C-272/19, odst. 

52), zagotavljajo tudi enako obravnavo? 
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Študija primera št. 5 – Iskanje analogij – poseben primer arbitraže in alternativnega 

reševanja sporov (študija primera: Zdrsi jezika) 

Sloj 1  

Časopis je intervjuval sodnika o nedavnih pravosodnih reformah v njegovi državi. Njegovi 

komentarji so bili objavljeni brez sprememb. Iz sodnikovih izjav je bilo razvidno, da je imel 

nekaj pomislekov glede legitimnosti dejavnosti glavne stranke, ki sestavlja vlado, zlasti glede 

zakonitosti postopka, ki je privedel do sprejetja različnih aktov. Cilj teh aktov, ki so bili sprejeti 

ločeno, je bil v celoti spremeniti pravni položaj sodstva. Nekaj dni zatem je sodnik na svojem 

računu na Twitterju objavil povezavo do svojega intervjuja, kar je sprožilo široko razpravo 

med sledilci. Analiza javnomnenjskih raziskav, objavljena čez nekaj dni, je pokazala 

zmanjšanje podpore v odnosu do glavne stranke. Eden od politikov, predstavnik te stranke, je 

zatrdil, da je takšen upad jasen učinek sodnikovih izjav.  

Sodni svet je začel disciplinski postopek proti sodniku na podlagi obrekovalnega potenciala 

sodnikovih izjav. To odločitev je nato razveljavilo Vrhovno sodišče, ki je ugotovilo kršitev 

sodnikove svobode izražanja. 

Ali menite, da bi moralo Vrhovno sodišče odločiti v korist dodelitvi varovalk za zaščito 

svobode izražanja sodnika in na podlagi katerih meril? 

Vprašanja za vodenje razprave 

1) Ali menite, da bi morali sodniki sodelovati v javni razpravi, ali bi morali molčati 

oziroma biti diskretni (da bi zagotovili svojo nepristranskost)?  

2) Če bi bil vlagatelj tožilec, ali bi njegova izjava v obeh primerih privedla do drugačnega 

zaključka? 

3) V pritrdilnem primeru, katere zahteve ali objektivna merila predvidevate za 

sodelovanje sodnikov v javni razpravi?  

4) Ali se uporabljajo le, kadar sodnik izraža lastno mnenje o zadevi ali o temah splošnega 

interesa ali v katerem koli drugem primeru?  

5) Ali lahko svoboda izražanja sodnikov zajema izjave z obrekovalnim potencialom? 

Kako razumete razmerje do teh dveh problematik v tem konkretnem primeru? 
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6) Ali obstaja razlika pri ocenjevanju meja svobode izražanja pri uporabi družbenih 

medijev?  

7) Če bi nacionalno sodišče dvomilo o uporabi prava EU v dejanskem stanju zadeve, saj 

sporna zakonodaja o obrekovanju določa subjektivne izjeme v zvezi s svobodo 

izražanja, ali predvidevate kakšna vprašanja, na podlagi katerih bi lahko nacionalno 

sodišče Sodišču EU predložilo predlog za sprejetje predhodne odločbe o razlagi te 

zakonodaje v luči člena 11 Listine EU o temeljnih pravicah? 

EU LTP člen. 11 

SVOBODA IZRAŽANJA IN OBVEŠČANJA 

 

1. Vsakdo ima pravico do svobodnega izražanja. Ta pravica vključuje svobodo mnenja ter 

sprejemanja in širjenja vesti ali idej brez vmešavanja javnih organov in ne glede na 

državne meje. 

2. Spoštujeta se svoboda in pluralnost medijev. 

 

EKČP člen. 10 

SVOBODA IZRAŽANJA 

1. Vsakdo ima pravico do svobode izražanja. Ta pravica obsega svobodo mišljenja ter 

sprejemanja in sporočanja obvestil in idej brez vmešavanja javne oblasti in ne glede na meje. 

Ta člen ne preprečuje državam, da zahtevajo dovoljenje za delo radijskih, televizijskih in 

kinematografskih podjetij.  

 

2. Izvrševanje teh svoboščin vključuje tudi dolžnosti in odgovornosti in je zato lahko podrejeno 

obličnosti in pogojem, omejitvam ali kaznim, ki jih določa zakon, in ki so nujne v demokratični 

družbi zaradi varnosti države, njene ozemeljske celovitosti, zaradi javne varnosti, 

preprečevanja neredov ali kaznivih dejanj, za varovanje zdravja ali morale, za varovanje ugleda 

ali pravic drugih ljudi, za preprečitev razkritja zaupnih informacij ali za varovanje avtoritete in 

nepristranskosti sodstva. 

 

Smernice za razpravo 
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Hipotetični primer temelji na razdelavi dejstev in vprašanj iz različnih zadev ESČP in 

nacionalnih zadev, ki so bile povzete v TRIIALovem Pregledu evropske in nacionalne sodne 

prakse o odgovornosti in svobodi izražanja, ki je na voljo na platformi apogee: zlasti si oglejte 

primere št. 4, 5 & 7.  

Poleg gradiva za usposabljanje si, prosimo, oglejte tudi ta ustrezen vir (zlasti str. 76-86): 

Vodnik o členu 10 Evropske konvencije o človekovih pravicah, 

https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_10_ENG.pdf. 

Vprašanja, povezana z obrekovanjem in disciplinskimi sankcijami, so strogo povezana z 

nacionalnim kontekstom in povezanimi pravnimi okviri. Zaradi tega nismo dodali sorodnih 

pravnih virov. 

Glede na navedena dejstva naj udeleženci usposabljanja upoštevajo naslednje vidike: 

- ali po vašem mnenju obstaja pravna podlaga za uvedbo disciplinskega postopka 

(spomnite se tudi na to, kar ste storili v hipotetičnem primeru 1) in kakšne vrste 

disciplinskih postopkov bi imeli v mislih v primeru obrekovalnih vsebin, ki so jih podali 

sodniki ali tožilci; 

- katere elemente je potrebno upoštevati pri presoji, ali je izjava sodnika obrekovalna v 

zvezi z omenjeno politično stranko; 

- kako je potrebno oblikovati ravnovesje med pravico do obveščenosti in svobodo 

izražanja v zvezi s sodniki in tožilci; 

- ali obstaja dolžnost sodnikov in tožilcev, da ravnajo diskretno, ter iz kakšnih dejanj bi 

bila ta dolžnost sestavljena; 

- katere elemente je potrebno upoštevati v zvezi s svobodo izražanja (npr. poklicna 

dolžnost sodnika, da izrazi mnenje o zakonodajnih reformah, poklicna dolžnost 

obveščanja tiska, posledice uporabljenega izraza, posledice posega za sodnika in 

družbo, uporabljene besede in ton, nacionalni zgodovinski, družbeni in politični 

kontekst); 

- kateri primeri ESČP, omenjeni v relevantnih gradivih, bi lahko bili bolj koristni pri 

obravnavi tega vprašanja; 

- kakšna sredstva – vključno z disciplinskimi ukrepi – se lahko uporabijo v primeru 

obrekovanja? Ali je kakšna razlika, če gre za politično stranko ali politika; 



 146 

- ali bi lahko bila analiza drugačna v primeru izjav, objavljenih samo v objavah na 

Twitterju.  

Pri reševanju tega primera upoštevajte tudi ustrezne standarde za oceno pomanjkanja 

neodvisnosti ali nepristranskosti, ki sprožajo vprašanja v zvezi s sodniško odgovornostjo. 

Zlasti ob obravnavi pravnih vprašanj, predstavljenih v zadevi, prosimo, da opredelite tveganja, 

ki ogrožajo svobodo izražanja sodnikov (oziroma tožilcev) in njihovo odgovornost tako v celoti 

(tj. skupno) kot tudi v primeru posameznih sodnikov. Ko bo ta naloga med razpravo opravljena, 

prosimo, opredelite ukrepe, s katerimi je mogoče ta tveganja izboljšati. 
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Sloj 2 

Predstavljajmo si drugačno situacijo. Sodnik na družbenem omrežju izrazi svoje mnenje o 

nacističnem genocidu. Njegove izjave so naslednje: “Nacistični zločini so lažna novica in vsi 

ukrepi, ki jih zasledujejo posamezniki, da bi zahtevali odškodnino za škodo, so način, kako se 

okoristiti z zgodovinsko negotovimi dejstvi”. Sodnik je v tistem času odločal o zadevi v zvezi 

z odškodnino za škodo, ki izhaja iz nacističnega genocida. Sodni svet je proti sodniku začel 

disciplinski postopek na podlagi kvalifikacije izjave kot negacionistične deklaracije. Nato je 

oseba, ki je zahtevala odškodnino za škodo, ker je bila žrtev nacističnega zločina, tožila 

družbeno omrežje in zahtevala odstranitev nezakonitih vsebin, sodišče pa je izdalo sklep, s 

katerim je od družbenega omrežja zahtevalo odstranitev vsebin po vsem svetu. 

Vprašanja za vodenje razprave 

1) Ali menite, da smejo sodniki izraziti svoja mnenja o zadevah, o katerih odločajo? 

2) Katera so merila za izražanje osebnih mnenj v tem primeru?  

3) Kdaj se lahko svoboda izražanja opredeli kot sovražni govor?  

4) Ali menite, da bi morali za sodnike veljati strožji standardi za sovražni govor?  
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IV. del. Zaključki: učenje iz sodne prakse in predvidevanje prihodnosti193 

Ta priročnik je eden od končnih rezultatov projekta TRIIAL, ki dopolnjuje zbirko podatkov z 

nacionalno in supranacionalno sodno prakso194, nacionalnimi poročili o vladavini prava,195 

platformo za e-učenje in, končno, smernicami za vodje usposabljanj196. Glede na obsežne 

rezultate projekta so se avtorji v tem dokumentu vzdržali popolnega pregleda sodne prakse, 

zbrane v procesu raziskovanja in usposabljanja: raje so se odločili predstaviti izbrane primere, 

ki ponazarjajo študije primerov na podlagi “scenarijev” –  ponavljajočih se vzorcev, v katerih 

se pojavlja razsojanje o neodvisnosti, nepristranskosti in odgovornosti sodstva. Študije 

primerov so bile opredeljene tako z vidika od zgoraj navzdol (s čimer je bila podrobneje 

preučena sodna praksa Sodišča EU in ESČP) kot tudi z vidika od spodaj navzgor (s čimer je 

bila podrobno preučena nacionalna sodna praksa, ki je nastala na sodiščih vseh ravni). Tako 

obravnavamo Študijo primera št. 1, v kateri se ocenjuje pravni sistem druge države članice 

zaradi zagotavljanja medsebojnega zaupanja; Študijo primera št. 2, v kateri se sodna praksa 

osredotoča na utemeljitev organa kot sodišča (ali tribunala) v okviru razumevanja člena 267 

PDEU; Študijo primera št. 3, ki obravnava položaj sodnika posameznika; Študijo primera št. 

4, ki obravnava sodno prakso z vidika strank, ki začnejo postopek, in Študijo primera št. 5, ki 

ocenjuje, v kolikšni meri se lahko obstoječi standard sodniške neodvisnosti uporablja za 

arbitražo (razumljeno širše). 

Namen tega izbora je spodbuditi izobraževalce in pravnike vseh poklicev, da analizirajo 

primere v svojih spisih z vidika vladavine prava v povezavi s standardom poštenega sojenja, ki 

zahteva, da so sodišča neodvisna, nepristranska in odgovorna: v prisotnosti teh treh elementov 

se lahko okrepi medsebojno zaupanje med jurisdikcijami.  

Prvič, kot je bilo poudarjeno v vseh fazah projekta TRIIAL,197 je za sodno prakso evropskih 

sodišč značilno spoštovanje držav kot glavnih akterjev pri sprejemanju posebnih pristopov in 

                                                 
193 V skladu z naslovom M. Bonellija: ‘Let’s take a deep breath: on the EU (and academic) reaction to the Polish 

Constitutional Tribunal’s ruling’, UM Law Blogpost (29. oktober 2021), 

<https://www.maastrichtuniversity.nl/blog/author/118517>, dostopano dne 30. oktober 2021. 
194 Centre for Judicial Cooperation Database, dostopno preko URL: 

<https://cjc.eui.eu/data/data?type=triial&country=all>.  
195 Od 30. junija 2022 vključeno v rezultate na spletnem mestu projekta, pozneje bo objavljeno kot EUI working 

papers. 
196 Od 30. junija 2022 vključeno v rezultate na spletnem mestu projekta, pozneje bo objavljeno kot EUI working 

papers. 
197 Glej npr. Welcome to TRIIAL Module v avtorstvu Madaline Moraru ‘Accountability and Freedom of 

Expression of Magistrates in Europe’.  
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pravil o organizaciji pravosodnega sistema, zlasti sistema imenovanja v pravosodju za sodnike 

in znotraj sodnega sistema, pravil o neodstranljivosti s funkcije, pravil o sodniški odgovornosti 

in nepristranskosti. To ostaja jasna pristojnost držav pogodbenic EKČP in držav članic 

Evropske unije. Vendar je sodna praksa postopoma razjasnila obseg obveznosti držav, da bi te 

ravnale v skladu s členom 19(1), drugi odstavek, PEU, razlagan v luči členov 47 in 48 LTP, in 

s členom 6(1) EKČP.  

Z razvojem sodne prakse se je torej poglobilo razumevanje obsega in vsebine obveznosti držav 

v zvezi z organizacijo sistema pravil, ki urejajo pravosodje.  

Sodna praksa v zvezi z organizacijo (pravo)sodnega sistema bo še naprej pomembno vplivala 

na sodne, politične in akademske razprave, v katerih se bo izražala zaskrbljenost in predstava 

o obliki Evrope in Evropske unije v prihodnosti. Vendar pa je za pravne strokovnjake zdaj čas, 

da globoko vdihnejo in se še naprej ukvarjajo z oblikovanjem te prihodnosti, pri čemer naj kot 

glavno orodje za ta skupna prizadevanja uporabljajo (pravo)sodni dialog in dialog med 

pravnimi strokovnjaki, tako v njunih formalnih kot neformalnih oblikah. Upamo, da so rezultati 

projekta TRIIAL v času trajanja projekta prispevali k tej razpravi in da bodo še naprej služili 

pravnim strokovnjakom v potekajočem boju za ohranjanje in oblikovanje evropskih vrednot.  

 

 


