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1. Argumentacija SEU –
razlagalna merila

 Notranja utemeljitev

 Zunanja utemeljitev

 Statični vidik

 Semiotični ali jezikovni argumenti

 Sistemski in kontekstualni argumenti

 Dinamični vidik

 Teleološki, funkcionalni ali posledični argumenti

 Legal policy



Teleološki, funkcionalni ali 

posledični argumenti

 Funkcionalni argumenti: pravne norme razlagati na
funkcionalni učinkovit način

 Teleološki argumenti: pravne norme razlagati glede na
cilje, ki jih določene norme izrecno vsebujejo ali jim 
drugače sledijo

 Posledični argumenti: pravne norme razlagati glede na
posledice, h katerim naj njihova razlaga vodi 



Policy argumenti

 Eden od najpomembnejših dinamičnih argumentov

 Weinberger: podoben teleološkemu argumentu 

 i. Ali so sredstva učinkovita?

 Ii. Ali so zaželena?

 Iii. Ali so cilji zaželeni?

 Bell: uporabijo sodišča pri utemeljevanju odločitev, ko 
odločajo (ocenjujejo oz. tehtajo) vsebino in posledice 
nasprotujočih si razlogov na temelju pravih in izven-
pravnih dejavnikov, ki omejujejo sodniško diskrecijo



 Blizu teleološkim – npr. cilj iz direktive

 Blizu posledičnim – npr. posledica…

 Razlika policy:daljša linija ciljev/usmeritev



Primer Hauèr (44/79) 1979 ECR
3727)

 Sodišče postavi določbo Uredbe 1162/76 v širši 
kontekst enotne organizacije trga vina (del strukturne 
politike Unije)

 Uredbina preambula + gospodarska situacija, v kateri je 
bila sprejeta (presežek proizvodnje)

 2 cilja: ukrepi zoper presežke proizvodnje ter skrb za višjo 
kakovost



SEU

 Po primerjalni študiji omejitve lastninske pravice v 
ustavah držav članic sodišče menilo, da sledenje politiki 
omejevanje proizvodnje utemeljuje omejitev tožnikove 
lastninske pravice, saj te omejitev ni

 Nesorazmerna

 Ne onemogoča lastninske pravice (le njeno uporabo na 
določen način)

 Upravičen s splošnim interesom unije



Primer Nold (4/73 (1974) ECR
491)

 Naložitev sklenitve 2-letne pogodbe glede nakupa vsaj 
6,000 ton premoga na leto za domačo in potrošniško 
porabo je lahko upravičena na temelju tehničnih pogojev 
v zvezi z rudarjenjem in posebnimi gospodarskimi 
težavami, ki jih je ustvarila recesija pri proizvodnji 
premoga



Primer Walter Rau 
Lebensmittelwere et al. proti EEC
(JC 279, 280. 285 in 286/84; 
sodba 11. 3. 1987)

 Tožniki zatrjevali, da je božični ukrep Komisije glede 
masla leta 1984 (na podlagi Uredbe 2956/84) kršil 
načelo stabilnosti trga iz 39 člena in je pomenil 
diskriminacijo proizvajalcev margarine ter je kršil načelo 
sorazmernosti 



SEU

 Božični ukrep glede masla zakonit na temelju 
razlogovanja o ekonomski politiki ter ugotovitve o 
sorazmernosti, nediskriminatornosti ter v skladu z 
varovanjem stabilnosti trga

 SUE v bran politike Unije v branži mleka in masla (v 
kontekstu koherence glede širše skupne kmetijske 
politike)

 V primeru velikih zalog na trgu masla – v vidu večje porabe, 
nižje cene, manjših zalog, ki povzročajo velike stroške

 SEU ni dejalo, da je policy nad načeli, temveč da 
policy ni kršila načel  



Problemi

 Je sodišče pravi organ za uporabo pravne politike (legal 
policy)?

 Če ne, kdo je bolj primeren?

 So je vendarle vmes kakšen primeren prostor za 
sodišče?


