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POVZETEK
Evropska integracija je od samega začetka svojega obstoja namenjala poseben poudarek pravici
do prostega pretoka oseb, kjer gre iskati zametke socialnih pravic državljanov EU. Prosto
gibanje oseb je bilo v preteklosti v veliki meri omejeno na delavce in samozaposlene osebe, in
zgolj te kategorije oseb so se na področju socialnih pravic lahko zanesle na enako obravnavanje
kot nacionalnimi državljani. Z uvedbo evropskega državljanstva se je institut enakega
obravnavanja razširil na vse evropske državljane. Sodišče EU je skozi svojo sodno prakso
maloštevilčnim in splošnim določbam o dostopu do socialnih pravic v državah članicah
gostiteljicah močno razširilo pomen, poudarilo načelo prepovedi diskriminacije ter zarisalo
meje nacionalne suverenosti v sferi socialne politike. Države članice so izgubile monopol nad
določanjem meril za dostop do nacionalnih socialnih pravic, katerih ne smejo omejevati
izključno na svoje državljane in ne zahtevati, da se koristijo izključno na njenem ozemlju. Ob
očitkih nekaterih držav članic, da so proti svoji volji izgubile nadzor nad svojim sistemom
socialne blaginje, sodna praksa Sodišča EU s tega področja ostaja prežeta z nekonsistentnostmi.
Trend naklonjenosti k podeljevanju širokega spektra socialnih pravic tudi ekonomsko
neaktivnim državljanom EU se je v zadnjih letih, ob očitkih držav članic o pojavu »socialnega
turizma«, obrnil. Zaznati je bolj omejujoč pristop Sodišča EU, ki se nagiba k »modelu
integracije«, kot izkazujejo odločbe v zadevah Brey, Dano in Alimanovic.
EU na področju stanovanjske politike nima neposrednih pristojnosti, a ker dodeljevanje
neprofitnih stanovanj v najem sodi pod definicijo socialne pomoči, zapade pod okrilje PDEU.
Države članice so pri dodeljevanju socialnih stanovanj dolžne spoštovati prepoved
diskriminacije na podlagi državljanstva, česar nacionalne zakonodaje številnih držav članic ne
spoštujejo. Že leta 1988 v zadevi Komisija proti Italiji je Sodišče EU zavzelo jasno stališče da
element državljanstva ne sme igrati vloge pri dostopu do socialnih stanovanj v državah članicah.
Kljub temu zakonodaja Združenega kraljestva vsebuje t.i. »right to reside« test, na podlagi
katerega britanske oblasti presojajo, ali ima posameznik pravico do prebivanja na njenem
ozemlju in posledično pravico do socialne pomoči, in ki je trenutno predmet sodne presoje v
zadevi Komisija proti Združenem kraljestvu. Flamski dekret o zemljiščih in nepremičninah
določa, da so do neprofitnih stanovanj upravičeni zgolj tisti posamezniki, ki so dovolj povezani
z občino, o čemer se je Sodišče EU že izreklo v zadevi Libert in v kateri je zaznati izrazito
intervencijski pristop, ki flamskemu zakonodajalcu omejuje suverenost pri oblikovanju
nacionalne socialne politike. Tudi v slovenskem Stanovanjskem zakonu je zaslediti sporne
pogoje, ob izpolnitvi katerih so državljani drugih držav članic EU upravičeni do neprofitnega
stanovanja.
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ABSTRACT
Since the beginning of its existence the European integration has devoted special attention to
the right of free movement of persons, from where the social rights of EU citizens stem. Free
movement of people was at first largely confined to workers and self-employed persons and
only these categories could rely on equal treatment with national citizens in the field of social
rights. With the introduction of European citizenship the institute of equal treatment was
extended to all European citizens. Through its case law the ECJ had importanltly extended the
scope of the relatively few and vague provisions regarding access to social rights in host
Member States, emphasizing the principle of non-discrimination and drawing the limits to
national sovereignty in the sphere of social policy. Member States have thus lost their monopoly
in setting the criteria for accessing national social rights, which may not be limited exclusively
to its citizens nor taken advantage of exclusively on its territory. Despite the objections of some
Member States that they have, against their will, lost control over their system of social welfare,
ECJ's case law in this field remains rich in inconsitencies. The trend of granting a wide range
of social rights to EU citizens, including the economically inactive ones, has recently, following
the ever louder complaints of Member States about the emergence of "social tourism", changed.
A more restrictive approach, with emphasis on the »integration model«, has been adopted by
the ECJ, as evidenced in the case of Brey, Dano and Alimanovic.
The EU has no direct competence in the field of national housing policy, but since granting
access to social housing falls under the definition of social assistance, the latter in turn falls
under the jurisdiction of TFEU. When allocating social housing Member States are obliged to
comply with the principle of non-discrimination on grounds of nationality, yet the national
legislation of a number of Member States do not. As early as 1988 in the case Commission v
Italy did the ECJ take a clear stance that the element of citizenship may not play a role in
granting access to social housing in Member States. Even so, the legislation of the United
Kingdom nowadays contains the "right to reside" test under which the British authorities
consider whether an individual has the right to reside in its territory and consequently has the
right to social assistance. The aforementioned test is currently subject to judicial review in the
case Commission v United Kingdom. The Flemish decree on land and property states that only
individuals who are sufficiently intertwined with a municipality are entitled to social housing
on which the ECJ has already ruled in the case of Libert. A distinctly interventionist approach
has been adopted in the judgement, restricting the Flemish legislator in its sovereignty in the
field of national social policy. The Slovenian Housing Act too contains discriminative
conditions which must be fulfilled for citizens of other EU states to be entitled to social housing.
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1. UVOD
S tem, ko je šest držav - Francija, Nemčija, Italija, Belgija, Nizozemska in Luksemburg - 25.
marca 1957 v Rimu podpisalo pogodbo o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, je bil
zasnovan skupni evropski trg, ki je postavil temelje štirim svoboščinam Evropske unije (v
nadaljevanju: EU) prostemu pretoku oseb, blaga, kapitala in storitev. Evropska integracija je že
od samega začetka dalje torej stremela k temu, da bi bila več kot zgolj politični oz. gospodarski
subjekt, ter da bi v čim večji meri povezovala Evropo in njene narode.1

Poseben poudarek je bil od nekdaj namenjen pravici do prostega pretoka delavcev, oziroma od
uvedbe evropskega državljanstva dalje, prostemu gibanju državljanov EU. Prav tu pa gre iskati
zametke socialnih pravic evropskih delavcev oziroma kasneje državljanov. Že 51. člen Pogodbe
o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti je namreč določal, da »Svet na predlog Komisije
soglasno sprejme takšne ukrepe na področju socialne varnosti, kakršni so potrebni za
zagotovitev prostega gibanja delavcev.«2 Čeravno so (bile) določbe o dostopu do socialnih
pravic v državi članici gostiteljici od nekdaj bolj kot ne skope, je bilo Sodišče EU tisto, ki je na
tem področju odigralo ključno vlogo. Skozi svojo dolgoletno sodno prakso je relativno
maloštevilčnim in povečini splošnim določbam o dostopu do socialnih pravic v državah
članicah gostiteljicah močno razširilo pomen, poudarilo načelo prepovedi diskriminacije ter
zarisalo meje nacionalne suverenosti v sferi socialne politike. Postalo je jasno, da države članice
niso več suverene pri določanju meril za upravičenost oziroma natančneje, za dostop do
nacionalnih socialnih pravic, da slednjih ne smejo omejevati izključno na svoje državljane,
kakor tudi ne zahtevati, da se le-te koristijo izključno na njenem ozemlju.3
Ob upoštevanju zgornjega morda niti ni tako presenetljivo, da so se po širitvi EU v letih 2004
in 2007, ko so se migracije iz smeri »novih« v »stare« države članice še okrepile, ekonomska
in finančna kriza pa je kazala svoje ostre zobe, začele pojavljati vedno bolj burne razprave o
iskanju socialne podpore v bogatejših državah članicah - o t.i. »socialnem turizmu«. Obseg kot
tudi ostrost razprav o problemih, ki naj bi jih gospodarsko dobro stoječim severnim državam
1

HM Government, Review of the Balance of Competences between the United Kingdom and the European Union
Single
Market:
Free
Movement
of
Persons,
London
2014,
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/335088/SingleMarketFree_
MovementPersons.pdf, str. 13-15.
2
Prvi odstavek 51. člena Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti.
3
Seeleib-Kaiser M., Chase E., Social Rights of EU Migrant Citizens: A Comparative Perspective, BEUcitizen,
15.07.2015, str. 6.
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članicam povzročal pritisk (ne)ekonomskih migrantov iz revnejših južnih članic, se je
stopnjeval vse do začetka leta 2014 (trajal je sicer še dlje), ko so se iztekle še zadnje omejitve
za delo državljanov Romunije in Bolgarije v EU.4
Razprava o preseljevanju iz revnejših v bogatejše države članice EU se zaradi gospodarske in
finančne krize, ki je še posebej udarila po južnih članicah evrskega območja, tako krepi že nekaj
let in ima pogosto nevarno populistične tone, zdi pa se tudi, da se ji je iz desničarskih obrobij
uspelo prebiti v »mainstream« politiko.5 Nemčija, katere gospodarstvo kljub krizi nezadržno
cveti, v zadnjih letih beleži rekordno število priseljencev, večinoma iz revnejših držav članic
na periferiji EU. Tako v Nemčiji kot tudi v nekaterih drugih evropskih državah, na primer v
Veliki Britaniji, povzročajo ekonomski migranti - ali po besedah nekaterih »migranti reveži« vse več vroče krvi.6
Prepiri in polemike na račun priseljencev, ki da neupravičeno praznijo socialne sklade drugih
članic, so se zaostrili do te mere, da je britanski premier David Cameron novembra 2013
napovedal sprejetje niza ukrepov, s katerimi želi zajeziti »socialni turizem« in Veliko Britanijo
obvarovati pred novim valom revnih Romunov in Bolgarov. V tej luči je, med drugim,
predlagal, da bi v prihodnje nove članice morale doseči določeno raven BDP na posameznika,
preden bi bili njihovi državljani upravičeni do popolnoma prostega gibanja; da v prvih štirih
letih bivanja v Veliki Britaniji migranti ne bi bili upravičeni do nekaterih socialnih ugodnosti,
kot je na primer pravica do socialnega stanovanja; izgon migrantov, ki v šestih mesecih od
prihoda v Veliko Britanijo ne bi uspeli najti zaposlitve ipd.7 Cameron je šel celo tako daleč, da
je govoril o zlorabi pravice do prostega pretoka ljudi, zaradi česar naj bi bilo nujno spremeniti
zakonodajo EU. Zahteval je tudi pravico držav do začasne zapore mej oz. vsaj uvedbo kvot za
priseljence iz drugih članic EU. V nasprotnem primeru je napovedoval izstop Velike Britanije
iz EU.8
Pod pritiskom nemških mest, ki da ne zmorejo več navala priseljencev z južnih članic EU, je z
ukrepi na nacionalni ravni, če Evropska komisija ne bo naredila koraka v smeri urejevanja
»priseljevanja revežev«, nekaj časa grozil tudi bivši nemški notranji minister Hans-Peter
4

Natančneje v Nemčiji, Veliki Britaniji, Avstriji, Belgiji, Franciji, Luksemburgu, Malti, Nizozemski in Španiji.
Vrečko J., Bogato Evropo (neupravičeno) strah navala Romunov in Bolgarov, Mladina, 10.01.2014.
6
Ibid.
7
Easton A., David Cameron urges EU support for migration plans, BBC News, 28.11.2014.
8
Vrečko, 2014.
5
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Friedrich. Na nevarnost izkoriščanja nemškega socialnega sistema s strani romunskih,
bolgarskih in drugih »siromakov« je vse glasneje opozarjala tudi stranka vodilnih bavarskih
konzervativcev CSU, in sicer s sloganom »Wer betrügt, der fliegt« (»kdor goljufa, ta leti«), v
skladu s katerim se priseljenca, kateremu se dokaže, da je goljufal pri pridobivanju socialne
pomoči, izžene ter mu prepove ponoven vstop v državo.9
Ob vsem tem je vredno poudariti, da ne Nemčija, ne katera izmed ostalih držav članic s
podobnimi obtožbami, nikdar ni ponudila konkretnih in dokazno podprtih statističnih podatkov
o tem, koliko tujcev naj bi sploh bilo upravičenih do socialne pomoči na njenem ozemlju.
Posledično so bili tudi odzivi Evropske komisije dokaj abstraktni in posplošeni. Po oceni
Komisije naj bi šlo za neke vrste političnega populizma, v marsičem podkrepljenega tudi s
pritiski vse močnejših in vse bolje organiziranih evroskeptičnih desničarskih strank. 10 V svoje
govoru je nekdanja komisarka Reding zatrdila, da zakonodaja EU zagotavlja zadostne
varnostne mehanizme pred zlorabami ter da so za nastalo situacijo odgovorne države članice
same: »Kot veste, socialna varnost ni usklajena na ravni EU, vsaka država članica sama določa
pravila svojega sistema socialne varnosti in pomoči. Prav tako ima vsaka država članica proste
roke, da sama določi, pod kakšnimi pogoji bo podelila dostop do posameznih ugodnosti
državljanom drugih držav članic.«11
Ne glede na zgoraj povedano imajo nekatere države članice dandanes občutek, da so izgubile
nadzor nad eno izmed ključnih pristojnosti suverenih držav, to je nad svojim sistemom socialne
blaginje, in to ne prostovoljno, ampak skozi »zadnja vrata« evropskega državljanstva.12 V
preteklosti je bilo prosto gibanje oseb znotraj evropske integracije v veliki meri omejeno na
delavce in samozaposlene osebe, in zgolj te kategorije oseb so se na področju socialnih pravic
lahko zanesle na enako obravnavanje kot nacionalnimi državljani, z uvedbo evropskega
državljanstva pa se je institut enakega obravnavanja razširil na vse evropske državljane. Če
obstaja področje prava EU, kjer je Sodišče EU odigralo ključno vlogo pri promoviranju
socialnih pravic, je to zagotovo področje evropskega državljanstva. A prav sodna praksa
Sodišča EU s področja prostega gibanja državljanov EU in njihovega dostopa do socialnih
9

Blauberger M., Schmidt, S.K., Welfare migration? Free movement of EU citizens and access to social benefits,
Research and Politics, Oct-Dec 2014, str. 1-7.
10
Slabe D., »Socialni turizem« in prosti pretok ljudi, Delo, 02.01.2014.
11
Reding V., Free movement: Vice-President Reding's intervention at the December Justice and Home Affairs
Council, 5. december 2013, http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13-1025_en.htm.
12
Poptcheva E-M., Freedom of movement and residence of EU citizens - Access to social benefits, European
Parliamentary Research Service, 10.06.2014, str. 4.
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prejemkov oziroma ugodnosti v državi članici gostiteljici predstavlja precejšen izziv
marsikateri državi članici, ki dostopa do ugodnosti iz naslova socialnega varstva ne sme
zamejiti zgolj na svoje državljane, temveč mora pri tem dosledno spoštovati načelo
nediskriminacije in enakega obravnavanja vseh evropskih državljanov. Nemalokrat je v
literaturi zaslediti, da naj bi bilo prav Sodišče EU tisto, ki je »krivo« za razširitev dostopa do
socialnih ugodnosti tudi ekonomsko neaktivnim državljanom EU, s čimer naj bi krepko
prekoračilo tako duh kot tudi namen določb primarne zakonodaje EU o prostem gibanju.13
A poleg ključne vloge, ki jo je Sodišče odigralo pri razlagi relativno skromnih določb primarne
in sekundarne zakonodaje EU s področja dostopa evropskih državljanov do socialnih pravic v
državah članicah gostiteljicah, je potrebno osvetliti tudi številne nekonsistentnosti, izhajajoče
iz sodne prakse Sodišča EU. Zdi se, da se je »socialna Evropa« pričela pospešeno razvijati po
uvedbi evropskega državljanstva, ko je bilo Sodišče EU še posebej naklonjeno podeljevanju
dostopa do najrazličnejših socialnih pravic, tudi ekonomsko neaktivnim osebam. A v zadnjih
letih je na tem področju zaznati bolj omejujoč pristop s strani Sodišča EU. Prav interakcija med
zakonodajo EU s področja dostopa evropskih državljanov do socialnih pravic v državi članici
gostiteljici in sodnim tolmačenjem tega področja povzroča precejšnjo pravno negotovost, katera
po eni strani predstavlja izziv upravnim organom držav članic, ki o podelitvi teh pravic
odločajo, po drugi strani pa dokazno breme za izpolnjevanje pogojev za dostop do omenjenih
pravic prelagajo na evropske državljane – prosilce socialnih pravic.
V tej luči predmetna naloga analizira pomembnejšo sodno prakso Sodišča EU s področja
dostopa državljanov EU do socialnih pravic. Posebna pozornost je namenjena dvem nedavnim,
nasprotujočim se odločbam Sodišča EU v zadevi Brey14 in Dano.15 Slednja je zanimiva
predvsem zato, ker se je v njej Sodišče EU, po dolgih letih širjenja dostopa ekonomsko
neaktivnih evropskih državljanom do socialnih pravic v državi članici gostiteljici, odločilo za
bolj omejujoč pristop. V tej luči je analizirana tudi sveža odločitev v zadevi Alimanovic,16 v
kateri Sodišče EU sicer ni izrecno ovrglo svoje predhodne sodne prakse z ozirom na dostop
ekonomsko neaktivnih (bivših delavcev) državljanov EU do socialnih ugodnosti, vendar pa je
13

Ibid.
Primer C-140/12, Pensionsversicherungsanstalt proti Peter Brey, sodba z dne 19. septembra 2013,
ECLI:EU:C:2013:565.
15
Primer C-333/13, Elisabeta Dano and Florin Dano proti Jobcenter Leipzig, sodba z dne 11. novembra 2014,
ECLI:EU:C:2014:2358.
16
Primer C-67/14, Jobcenter Berlin Neuköln proti Nazifa, Sonita, Valentina in Valentino Alimanovic, sodba z dne
15. septembra 2015, ECLI:EU:C:2015:597.
14
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z njo državam članicam omogočilo, da lažje upravičijo zavrnitev teh ugodnosti, kot bi sicer
lahko na podlagi predhodne sodne prakse. Zdi se, da se Sodišče EU pri tolmačenju mej socialne
solidarnosti evropskega državljana vedno bolj nagiba k t.i. modelu integracije (»integration
model«), v skladu s katerim je za enakopraven dostop do socialnih ugodnosti v državi članici
gostiteljici ključnega pomena zadostna stopnja integracije v družbo slednje.17 Kljub temu sodna
praksa Sodišča EU ostaja prežeta z nejasnostmi, saj nacionalnim organom pri presoji
upravičenosti posameznika – državljana EU do socialnih ugodnosti, narekuje uporabo
(pre)splošnih in nedifiniranih pojmov, ki puščajo ogromno prostora za različno presojo enakih
situacij.
Po analizi pogojev, pod katerimi so evropski državljani na splošno upravičeni do prejemanja
pravic iz naslova socialne varnosti v državah članicah gostiteljicah, se naloga osredotoča na
posebej občutljivo vrsto socialnih pravic – pravico državljanov EU do socialnega oz.
neprofitnega stanovanja v državi članici gostiteljici. Kljub dejstvu, da EU na področju
stanovanjske politike nima neposrednih pristojnosti, saj vsaka država članica sama določa
pravila in pogoje svojega sistema socialne varnosti in pomoči, pa dodeljevanje neprofitnih
stanovanj v najem sodi pod definicijo socialne pomoči in tako zapade pod okrilje Pogodbe o
delovanju Evropske unije (v nadaljevanju: PDEU)18. V tem obziru so države članice pri
dodeljevanju socialnih stanovanj dolžne spoštovati prepoved diskriminacije na podlagi
državljanstva, kot je, med drugim, opredeljena v 18. členu PDEU ter v 24. členu Direktive
2004/38/ES.19
Evropski državljani so tako v državi članici gostiteljici upravičeni do socialne pomoči dodelitve neprofitnega stanovanja – ob upoštevanju načela enakega obravnavanja. A nacionalne
zakonodaje številnih držav članic vsebujejo pogoje, ki tega načela ne spoštujejo in tako
evropskim državljanom iz drugih držav članic nalagajo izpolnitev dodatnih pogojev za dostop
do neprofitnih stanovanj, katere državljani države članice gostiteljice izpolnjujejo že na podlagi
njihovega nacionalnega državljanstva.

17

Thym D., The Elusive Limits of Solidarity: Residence Rights of and Social Benefits for Economically Inactive
Union Citizens, Common Market Law Review, letnik 52 (2015), str. 38-39.
18
Pogodba o delovanju Evropske unije, Uradni list Evropske unije C 326 (26.10.2012).
19
Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2004/38/ES z dne 29. aprila 2004 o pravici državljanov Unije in
njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic, Uradni list Evropske unije L
158 (30.04.2004); spremenjena z Uredbo (EU) št. 492/2011 z dne 5. aprila 2011, Urdani list Evropske unije L 141
(27.05.2011).
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Naloga kritično analizira nacionalne ureditve nekaterih držav članic, ki pri podelitvi neprofitnih
stanovanj s (ne)posredno diskriminacijo diskriminirajo zoper državljane EU iz drugih držav
članic, kot tudi reakcije evropskih institucij nanje.
Uvodoma je na kratko predstavljena italijanska zakonodaja s poznih osemdesetih let prejšnjega
stoletja, ki je določala, da so zgolj italijanski državljani upravičeni do nakupa ali najema
stanovanja, zgrajenega oziroma obnovljenega s pomočjo javnih sredstev, in do pridobitve
hipotekarnega posojila po znižani stopnji, ter reakcija Sodišča EU nanjo. Že leta 1988, v zadevi
Komisija proti Italiji,20 se je namreč Sodišče EU ukvarjalo z vprašanjem omejevanja dostopa
do socialnih stanovanj evropskim državljanom - delavcem v državi članici gostiteljici ter že
takrat zavzelo jasno stališče (čeravno v tistem času ne skozi prizmo evropskega državljanstva,
temveč z vidika prostega gibanja delavcev, pravice do ustanavljanja ter opravljanja storitev),
da element državljanstva ne sme igrati vloge pri dostopu do socialnih stanovanj v državah
članicah.
Posebno poglavje se ukvarja s knjigo 5 flamskega dekreta o zemljiščih in nepremičninah, kjer
je določeno, da so do neprofitnih stanovanj na t.i. »območjih stanovanjske širitve« upravičeni
zgolj tisti posamezniki, ki so po mnenju ocenjevalne komisije province dovolj povezani z
občino, v kateri se dotična nepremičnina nahaja. Cilj tovrstne ureditve naj bi bil v zagotovitvi
zadostne ponudbe stanovanj za osebe z nizkimi prihodki ali druge ogrožene sloje lokalnega
prebivalstva. Sodišče EU je skladnost flamskega dekreta s pravom EU presojalo v zadevi
Libert,21 v kateri pa je zaslediti spremembo stališča do socialnih politik držav članic, cilj katerih
je izboljšati raven socialnega varstva, v smislu, da so le-te osvetljene oz. obravnavane z vidika
kršitev določb o prostem gibanju. Na podlagi tako spremenjenega zornega kota je Sodišče EU
s svojim intervencijskim pristopom ne le ocenjevalo zakonitost dotične flamske socialne
politike, temveč je naredilo še korak dlje in flamskemu zakonodajalcu predlagalo popolnoma
drugačen pristop k reševanju stanovanjske politike ter mu hkrati odvzelo precejšno mero
pravnega prostora za oblikovanje svoje nacionalne politike glede dostopa do socialnih
stanovanj.

20

Primer 63/86, Komisija proti Republiki Italiji, sodba z dne 14. januarja 1988, ECLI: ECLI:EU:C:1988:9.
Združena primera C 197/11, Eric Libert, Christian Van Eycken, Max Bleeckx, Syndicat national des propriétaires
et copropriétaires (ASBL), Olivier de Clippele proti Gouvernement flamand ter C-203/11, All Projects &
Developments NV in drugi proti Vlaamse Regering, sodba z dne 8. maja 2013, ECLI:EU:C:2013:288.
21
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V luči prepovedi diskriminacije z ozirom na državljanstvo je osvetljena tudi nacionalna
zakonodaja Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske (v nadaljevanju: Združeno
kraljestvo oz. Velika Britanija), ki je v nasprotju z določbo 4. člena Uredbe št. 883/200422
uvedla t.i. »right to reside« test, na podlagi katerega britanske oblasti presojajo, ali ima
posameznik pravico do prebivanja na njenem ozemlju in ali je posledično upravičen do
ugodnosti iz naslova socialne pomoči. Medtem ko državljani Velike Britanije to pravico namreč
pridobijo avtomatsko, na podlagi njihovega državljanstva, morajo preostali »nebritanski«
državljani EU za pridobitev te iste pravice izpolnjevati še dodatne kriterije. Omenjen test je
trenutno predmet presoje pred Sodiščem EU v zadevi Evropska Komisija proti Združenem
kraljestvu.23 Zanimivo bo spremljati, ali bo Sodišče EU sledilo mnenju generalnega
pravobranilca Villalóna, v katerem je zaslediti nadaljevanje trenda oddaljevanje od temeljnega
statusa državljanstva EU, ali se bo uspelo upreti političnim pritiskom držav članic po vse večji
suverenosti na področju dostopa državljanov EU do socialnih pravic v državah članicah
gostiteljicah.
Ker tudi že bežen vpogled v slovensko zakonodajo s področja dostopa do socialnih stanovanj
pokaže nekonsistentnosti s pravom EU, je zadnje poglavje magistrske naloge posvečeno
slovenski ureditvi ter njeni analizi v luči prava EU. 160. člen slovenskega Stanovanjskega
zakona (SZ-1)24 namreč določa dva sporna pogoja, ob izpolnitvi katerih so državljani drugih
držav članic EU upravičeni do pridobitve neprofitnega stanovanja v najem, pomoči pri plačilu
najemnine, kakor tudi do ugodnega posojila Stanovanjskega sklada Republike Slovenije ter do
varčevanja v okviru nacionalne stanovanjske varčevalne sheme. To sta pogoj vzajemnosti ter
imetje dovoljenja za stalno bivanje v Republiki Sloveniji. Medtem, ko je prvi nezdružljiv s
strukturo in temeljno idejo EU, pa je pri drugem mogoče potegniti vzporednico z zgoraj
omenjenim britanskim »right to reside« testom.
Tezi, ki ju predmetna magistrska naloga utemeljuje, sta tako sledeči:

22

Uredba (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov socialne
varnosti, Uradni list Evropske unije L 166 (30.04.2004), spremenjena z Uredbo (ES) št. 988/2009 z dne 16.
septembra 2009, Uradni list Evropske unije L 284 (30.10.2009); Uredbo (EU) št. 1231/2010 z dne 9. decembra
2010, Uradni list Evropske unije L 344 (29.12.2010); Uredbo (EU) št. 465/2012 z dne 22. maja 2012, Uradni list
Evropske unije L 149 (8.6.2012) ter Uredbo (EU) št. 1224/2012 z dne 18. decembra 2012, Uradni list Evropske
unije L 349 (19.12.2012).
23
Primer C-308/14, Evropska komisija proti Združenem kraljestvu Velika Britanija in Severna Irska.
24
Stanovanjski zakon (SZ-1), Uradni list RS, št. 69/2003 z dne 16.7.2003.
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1. Sodišče EU nedosledno pristopa do socialnih pravic evropskih državljanov v državah
članicah gostiteljicah. Če je bil ob uvedbi instituta evropskega državljanstva obseg podeljevanja
teh pravic širok, nedavne odločbe Sodišča EU kažejo na očitno bolj restriktiven pristop, kar
povzroča pravno negotovost, v praksi pa predstavlja precejšen izziv upravnim organom držav
članic, ki o podelitvi socialnih pravic odločajo, ter neenako obravnavanje enakih okoliščin.

2. Čeprav naj bi pravo EU nacionalne sisteme socialne varnosti dopolnjevalo »zgolj« na način,
da odstranjuje pogoj državljanstva in s tem zagotavlja enako obravnavo vseh evropskih
državljanov, je Sodišče EU meje nacionalne suverenosti v sferi socialne politike zožalo do te
mere, da imajo države članice le malo maneverskega prostora pri omejevanju dostopa
državljanov drugih držav članic do socialnih pravic, vključno do socialnih stanovanj. Na
trenutke je zaznati, da pravo EU de facto posega v vsebino nacionalnih sistemov socialne
varnosti ter jih celo so-oblikuje.
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2. PRAVNI OKVIR PRAVICE DOSTOPA DO DAJATEV SOCIALNE
VARNOSTI V DRŽAVI ČLANICI GOSTITELJICI
2.1 Pravica do prostega gibanja kot temelj za dostop do socialnih pravic v državi članici
gostiteljici
Prosto gibanje delavcev je z določbo 45. člena PDEU opredeljeno kot ena izmed temeljnih
svoboščin enotnega trga. V skladu z omenjenim členom prosto gibanje vključuje odpravo
vsakršne diskriminacije na podlagi državljanstva delavcev držav članic v zvezi z zaposlitvijo,
plačilom in drugimi delovnimi in zaposlitvenimi pogoji, ob upoštevanju omejitev, utemeljenih
z javnim redom, javno varnostjo in javnim zdravjem, pa zajema pravico sprejeti ponujeno
delovno mesto, se v ta namen na območju držav članic prosto gibati, bivati v državi članici
zaradi zaposlitve skladno z določbami zakonov ali drugih predpisov, ki urejajo zaposlovanje
državljanov te države ter ostati na ozemlju države članice po prenehanju zaposlitve v tej
državi.25
Z uvedbo državljanstva EU leta 1992 z Maastrichtsko pogodbo,26 podlago kateremu je sedaj
najti v 20. členu PDEU,27 je bila pravica do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav
članic za evropske državljane podeljena tudi ekonomsko neaktivnim osebam. Drugi odstavek
20. člena PDEU namreč določa, da imajo »državljani Unije [...] pravice in dolžnosti, določene
v Pogodbah«,28 med drugim tudi »pravico do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav
članic.« Ob upoštevanju omejitev in pogojev, določenih s Pogodbama in ukrepi, ki so bili
sprejeti za njuno uveljavitev, enaka pravica evropskih državljanov izhaja tudi iz prvega
odstavka 21. člena PDEU. Dalje je iz določila 18. člena PDEU razbrati, da je vsakršna
diskriminacija glede na državljanstvo prepovedana.

25

2. in 3. odstavek 45. člena PDEU.
Uradno Pogodba o Evropski uniji (PEU), podpisana s strani držav članic Evropske skupnosti 7. februarja 1992 v
nizozemskem Maastrichtu, v veljavo pa je stopila 1. novembra 1993.
27
Iz prvega odstavka 20. člena PDEU izhaja, da se »S Pogodbama uvede državljanstvo Unije« ter, da so »državljani
Unije vse osebe z državljanstvom ene od držav članic. Državljanstvo Unije se doda nacionalnemu državljanstvu in
ga ne nadomesti.«
28
S Pogodbama sta mišljeni Pogodba o delovanju Evropske unije ter Pogodba o Evropski uniji kot temeljni
Pogodbi Unije (2. odst. 1. čl. PDEU).
26
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Podobna določila izhajajo tudi iz Listine Evropske Unije o temeljnih pravicah (v nadaljevanju:
Listina),29 kjer drugi odstavek 15. člena Listine določa, da je »vsakemu državljanu Unije [...] v
kateri koli državi članici zagotovljena svoboda iskanja zaposlitve, dela, ustanavljanja in
opravljanja storitev«. 34. člen gre še dlje, saj »vsakomur, ki v Uniji zakonito prebiva in
spreminja prebivališče, podeljuje pravico do dajatev socialne varnosti in socialnih ugodnosti
v skladu s pravom Unije ter nacionalnimi zakonodajami in običaji« ter v nadaljevanju določa
še, da Unija »v boju proti socialni izključenosti in revščini priznava in spoštuje pravico do
socialne pomoči in pomoči pri pridobitvi stanovanj, ki naj zagotovita dostojno življenje vsem,
ki nimajo zadostnih sredstev, v skladu s pravili, ki jih določajo pravo Unije ter nacionalne
zakonodaje in običaji.« Določba prvega odstavka 45. člena Listine dalje opredeljuje, da ima
»vsak državljan Unije [...] pravico do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic.«
Omenjene pravice, ki jih evropskim državljanom podeljujeta PDEU ter Listina, je Sodišče EU
skozi svojo bogato sodno prakso, kot je predstavljeno v nadaljevanju naloge, razlagalo široko,
čeravno ob upoštevanju določenih omejitev, ki morajo biti sorazmerne z ozirom na zasledovan
legitimen cilj.30
Zgoraj omenjene pravice evropskih državljanov, izvirajoče iz primarne zakonodaje ter sodne
prakse Sodišča EU, pa so predstavljale tudi kontekst, v okviru katerega so bile sprejete različne
uredbe in direktive, ki urejajo ne le prenosljivost socialnih pravic, temveč tudi dostop
državljanov EU do socialnih ugodnosti v državi članici gostiteljici.31

29

Evropska komisija, Evropski parlament in Svet EU so decembra 2000 na zasedanju Evropskega sveta v Nici
razglasili Listino o temeljnih pravicah EU kot politično zavezujoč dokument, ki združuje državljanske, politične,
ekonomske in socialne pravice državljanov in drugih posameznikov, ki prebivajo na ozemlju EU. Listina potrjuje
pravice, ki izhajajo iz ustavnih tradicij in skupnih mednarodnih obveznosti držav članic, iz pogodbe o EU in iz
sporazumov EU, EKČP, iz socialnih listin Skupnosti in Sveta Evrope, kot tudi pravice, ki jih priznavata Sodišče EU
in ESČP. Listina EU o temeljnih pravicah velja za pravne akte EU, ne glede na to, ali jih izvajajo evropske institucije
ali državni organi ali drugi organi držav članic. Na podlagi Lizbonske pogodbe, ki je bila podpisana decembra 2007
in je začela veljati 1. decembra 2009, je Listina postala pravno zavezujoča.
30
Poptcheva, 2014, str. 7.
31
Pennings F., EU Citizenship: Access to Social Benefits in Other EU Member States, The International Journal of
Comparative Labour Law and Industrial Relations, letnik 28 (2012), št.3, str. 310.
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2.2 Sekundarna zakonodaja EU s področja dostopa evropskih državljanov do socialnih
pravic v državi članici gostiteljici
2.2.1 Direktiva 2004/38 o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega
gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic
Direktiva 2004/38,32 imenovana tudi direktiva o prostem gibanju oseb, je kodificirala
pomembne vidike sodne prakse Sodišča EU o prostem pretoku oseb iz obdobja zadnjih
desetletij prejšnjega stoletja. Kot izhaja iz prvega odstavka 3. člena direktive, se le-ta uporablja
za vse državljane EU, ki se preselijo ali prebivajo v državi članici razen v tisti državi, katere
državljani so, in za njihove družinske člane, ureja pa tri sklope: (a) pogoje, ki urejujejo
uresničevanje pravice državljanov EUe in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in
prebivanja na ozemlju držav članic; (b) pravico do stalnega prebivališča na ozemlju držav članic
za državljane EU in njihove družinske člane; ter (c) omejitve pravic, navedenih v točkah (a) in
(b), zaradi javnega reda, javne varnosti ali javnega zdravja.33
Direktiva razlikuje med primeri prebivanja na ozemlju druge države članice v obdobju do treh
mesecev,34 od treh mesecev do petih let35 ter več kot pet let.36 Različna obdobja bivanja na eni
strani pogojuje z izpolnjevanjem različnih pogojev, na drugi strani pa razmejujejo med
dostopom do različnih socialnih pravic.
Direktiva je bila vključena v Sporazum o Evropskem gospodarskem prostoru (EGP), tako, da
se uporablja tudi za Islandijo in Norveško (ne pa tudi za Lihtenštajn, ki je odstopil od njene
uporabe).37

32

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2004/38/ES z dne 29. aprila 2004 o pravici državljanov Unije in
njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic, Uradni list Evropske unije L
158 (30.4.2004); spremenjena z Uredbo (EU) št. 492/2011 z dne 5. aprila 2011, Uradni list Evropske unije L 141
(27.5.2011).
33
1. člen Direktive 2004/38.
34
6. člen Direktive 2004/38.
35
7. člen Direktive 2004/38.
36
16. člen Direktive 2004/38.
37
Poptcheva, 2014, str. 7.
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2.2.2 Uredbe o usklajevanju socialnih sistemov38
Uredbe EU s področja usklajevanja socialne varnosti so bile sprejete z namenom, da evropski
državljani pri uresničevanju svojih pravic do prostega gibanja znotraj EU ne bi bili prikrajšani
v svojih pravicah do socialne varnosti. Logika v ozadju uredb je torej preprosta – če bi delavci
ob prestopu meje izgubili pravice do socialnega varstva, ne bi niti razmišljali o tem, da bi delo
iskali v drugi državi članici.39 Pri tem je potrebno poudariti, da medtem, ko pravo EU
nacionalne sisteme socialne varnosti medsebojno usklajuje, slednjih ne harmonizira. Z drugimi
besedami povedano, države članice so še vedno suverene na področju vsebinskega
opredeljevanja sistemov socialne varnosti, kar pomeni, da same določajo, katere socialne
ugodnosti se podeljujejo, v kakšni višini ipd. Pravo EU te sisteme dopolnjuje na način, da
odstranjuje pogoj državljanstva in na ta način zagotavalja enako obravnavo vseh državljanov
EU, kar je bilo potrjeno tudi s strani Sodišča EU v zadevi Salemink.40

2.2.2.1 Uredba 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti

Uredba 883/2004,41 ki je s 1. majem 2010 nadomestila Uredbo 1408/71, v preambuli izhaja iz
domeneve, da pravila za koordinacijo nacionalnih sistemov socialne varnosti spadajo v okvir
prostega gibanja oseb in morajo prispevati k izboljšanju njihovega življenjskega standarda ter
pogojev za zaposlitev. V tej luči se predmetna uredba uporablja za državljane države članice,
osebe brez državljanstva in begunce, ki stalno prebivajo v državi članici, za katere velja ali je
veljala zakonodaja ene ali več držav članic, ter za njihove družinske člane in preživele osebe.42
Izpostaviti gre, da je bil personalni domet predhodnic Uredbe 883/2004, to je Uredbe 1408/71
in pred njo Uredbe 3 iz leta 1958, bistveno ožji. Na samem začetku so določbe omenjenih uredb
veljale zgolj za zaposlene, kasneje pa tudi za samozaposlene osebe. Čeprav je Sodišče EU
domet teh uredb postopoma širilo z vedno širšo razlago »zaposlene« in »samozaposlene« osebe,
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sodba z dne 17. januarja 2012, ECLI:EU:C:2012:17.
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Uredba (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov socialne
varnosti, Uradni list Evropske unije L 166 (30.4.2004), spremenjena z Uredbo (ES) št. 988/2009 z dne 16.
septembra 2009, Uradni list Evropske unije L 284 (30.10.2009); Uredbo (EU) št. 1231/2010 z dne 9. decembra
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unije L 349 (19.12.2012).
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njihovega dometa nikdar ni razširilo na ekonomsko neaktivne osebe. To je storila šele Uredba
883/2004.43
Vsebinski domet Uredbe 883/2004 sega na vso zakonodajo v zvezi s področji socialne varnosti,
kot so: dajatve za bolezen; dajatve za materinstvo in enakovredne dajatve za očetovstvo; dajatve
za invalidnost; dajatve za starost; dajatve za preživele osebe; dajatve za nesreče pri delu in
poklicne bolezni; pomoči ob smrti; dajatve za brezposelnost; dajatve pred upokojitvijo; ter
družinske dajatve.44 Iz te uredbe pa sta izrecno izključeni socialna in zdravstvena pomoč.45
Kot opozarja Poptcheva,46 so meje med socialno varnostjo in socialno pomočjo pogosto
zabrisane, saj so posamezne dajatve težko opredeljive z ozirom na njihovo mešano naravo.
Prejemki socialne pomoči so na splošno obravnavani kot tisti, ki so odvisni od dejanskih potreb
prosilca in ne od njegovih preteklih prispevkov v sistem socialnega zavarovanja, medtem, ko
so prejemki iz naslova socialne varnosti namenjeni kritju določenih vrst socialnih tveganj, kot
so na primer bolezen, starost, invalidnost, brezposelnost in starševstvo. Poznamo pa še t.i.
posebne denarne dajatve, za katere se ne plačujejo prispevki (tako imenovani »Special Needs
Basic Care« oz. krajše »SNBCs«47), ki so nekakšna mešanica med prejemki socialne pomoči in
prejemki iz naslova socialne varnosti. Podeljujejo se izključno na ozemlju dotične države
članice in sicer pod pogojem, da ima prosilec v njej stalno prebivališče.48

2.2.2.2 Uredba 492/2011 o prostem gibanju delavcev v EU

Tudi Uredba 492/201149 izhaja iz predpostavke, da je prosto gibanje temeljna pravica delavcev
in njihovih družin in da je za uresničitev tega cilja potrebno odpraviti vsakršno diskriminacijo
na podlagi državljanstva med delavci držav članic glede zaposlovanja, plačila in drugih
delovnih pogojev, in tudi pravico delavcev, da se znotraj EU prosto gibajo zato, da lahko
opravljajo delo kot zaposlene osebe, ob upoštevanju omejitev, utemeljenih z javnim redom,
javno varnostjo in javnim zdravjem.
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1. odstavek 3. člena Uredbe 883/2004.
45
5. odstavek 3. člena Uredbe 883/2004.
46
Poptcheva, 2014, str. 8.
47
Gl. 9. poglavje Uredbe 883/2004, čl. 70 in nasl.
48
4. odstavek 70. člena Uredbe 883/2004.
49
Uredba (EU) št. 492/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2011 o prostem gibanju delavcev v
Uniji, Uradni list Evropske unije L 141 (27.5.2011).
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Ker je vsebinski domet Uredbe 883/2004 omejen, v smislu, da ne zajema prav vseh vrst
socialnih ugodnosti, lahko določba 7. člena Uredbe 492/2011 o enakopravnem obravnavanju
pomembno doprinese k razlagi načela nediskriminacije, vsebovanem v Uredbi 883/2004.50 V
prvem odstavku omenjenega člena je namreč določeno: »Delavec, ki je državljan države
članice, na ozemlju drugih držav članic zaradi njegovega državljanstva ne sme biti obravnavan
drugače kot domači delavci v zvezi z zaposlitvenimi in delovnimi pogoji, predvsem glede
plačila, odpustitve in, če postane brezposeln, glede vrnitve na delovno mesto ali ponovne
zaposlitve«; v drugem pa: »Delavec uživa enake socialne in davčne ugodnosti kot domači
delavci.«
Iz zgornjega izhaja, da se Uredba 492/2011 nanaša zgolj na delavce - samozaposlene ter
ekonomsko neaktivne osebe se nanjo ne morejo zanesti. Pojem »delavca« je potrebno razlagati
v skladu sodno prakso podano s strani Sodišča EU v zadevi Levin,51 (gl. spodaj, poglavje 3.1.2.1
Delavci), pri čemer pa Sodišče EU ni tisto, ki presoja ali gre za »delavca«, temveč je to v
pristojnosti nacionalnih sodišč, kot je Sodišče EU jasno poudarilo v zadevi Trojani.52 Osebe, ki
so prenehale z delom, se le v izjemnih primerih lahko sklicujejo na določbo 7. člena Uredbe
492/2011.53
Na podlagi besedne razlage določbe drugega odstavka 7. člena Uredbe 492/2011 bi bilo moč
sklepati, da se le-ta nanaša zgolj na delavce, ne pa tudi na njihove družinske člane, vendar pa
je Sodišče EU v zadevi Cristini54 sledilo široki razlagi te določbe. Pojasnilo je, da če bi država
članica družinskim članom delavca na podlagi njihovega državljanstva zavrnila dostop do
socialnih ugodnosti, bi to lahko pomenilo, da bi tudi delavec zapustil to državo članico, kjer je
zaposlen in kjer stalno prebiva. To pa bi, po mnenju Sodišča EU, bilo v nasprotju s cilji in
duhom svobode gibanja. V tej luči je odločilo, da se tudi družinski člani delavca lahko sklicujejo
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na določbo drugega odstavka 7. člena Uredbe 492/2011, vendar zgolj pod pogojem, da so
vzdrževani s strani delavca.
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3. PRAVICE DRŽAVLJANOV EU DO SOCIALNIH PRAVIC V DRŽAVI
ČLANICI GOSTITELJICI
Na samem začetku evropske integracije je bilo prosto gibanje v veliki meri omejeno na delavce
in samozaposlene osebe, in zgolj te kategorije oseb so se na področju socialnih pravic lahko
zanesle na enako obravnavanje z nacionalnimi državljani. A pravila EU o prostem gibanju in
čezmejnem dostopu do socialnega varstva so se čez čas močno krepila. Če je bila t.i. socialno
motivirana migracija55 zanemarljivega pomena pod izvirnimi določbami Rimske pogodbe o
prostem gibanju delavcev, je tematika v današnjih časih toliko bolj pereča zaradi razširitve
instituta enakega obravnavanja s strani Sodišča EU na vse evropske državljane.56 Če obstaja
področje prava EU, kjer je Sodišče EU odigralo ključno vlogo pri promoviranju socialnih
pravic, je to zagotovo področje evropskega državljanstva57 (v nadaljevanju tudi državljanstvo
EU).58
Pri dostopu do čezmejnih socialnih pravic pa poleg samega evropskega državljanstva
pomembno vlogo igra tudi čas, ki ga posameznik – državljan EU – preživi v državi članici
gostiteljici. Dlje časa ko je posameznik prisoten na ozemlju določene države članice gostiteljice,
v večji meri je integriran v njeno družbo in širši je njegov dostop do socialnih pravic.

3.1 Pogoji za prebivanje v državi članici gostiteljici kot temelj za dostop do socialnih
pravic
3.1.1 Pravica do prebivanja do treh mesecev
Državljani EU imajo pravico prebivati na ozemlju druge države članice v obdobju do treh
mesecev brez kakršnih koli pogojev ali kakršnih koli formalnosti, razen zahteve, da imajo
veljavno osebno izkaznico ali potni list. Enako velja tudi za njihove družinske člane, ki imajo
veljavni potni list, ki niso državljani države članice in ki spremljajo ali se pridružijo državljanu
EU.59 Vendar je ta pravica, tako za državljane EU kot njihove družinske člane, predvidena le,
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dokler ti ne postanejo nesorazmerno breme sistema socialne pomoči v državi članici
gostiteljici.60 Omenjen kriterij pa je bolj ali manj irelevanten, saj iz drugega odstavka 24. člena
Direktive 2004/38 izrecno izhaja, da država članica gostiteljica tej kategoriji migrantov v prvih
treh mesecih prebivanja ni dolžna podeliti pravice do socialne pomoči.61
Zaključimo torej lahko, da v prvih treh mesecih bivanja na ozemlju druge države članice,
državljani EU nimajo pravice do nobenih socialnih ugodnosti oz. pravic v tej državi članici.

3.1.2 Pravica do prebivanja v obdobju od treh mesecev do petih let
V skladu z določbo prvega odstavka 7. člena Direktive 2004/38 imajo vsi državljani EU pravico
prebivati na ozemlju druge države članice v obdobju, daljšem od treh mesecev, če (i) so delavci
ali samozaposlene osebe; (ii) imajo dovolj sredstev zase in za svoje družinske člane, da med
njihovim prebivanjem ne bodo postali breme sistema socialne pomoči v državi članici
gostiteljici in če imajo celovito zavarovalno kritje za primer bolezni v državi članici gostiteljici;
(iii) so vpisani v zasebno ali javno ustanovo, prvenstveno z namenom, da študirajo (kar
vključuje tudi poklicno usposabljanje), in imajo celovito zavarovalno kritje za primer bolezni
v državi članici gostiteljici in zagotovijo ustreznemu nacionalnemu organu, da imajo dovolj
sredstev zase in za svoje družinske člane, da med njihovim prebivanjem ne bodo postali breme
sistema socialne pomoči v državi članici gostiteljici, ali (iv) so družinski člani, ki spremljajo ali
državljana EU, ki izpolnjuje pogoje, navedene v točkah (i), (ii) ali (iii).
Razlikovati je torej mogoče tri kategorije evropskih državljanov, ki imajo, vsak pod svojimi
pogoji, pravico prebivati na ozemlju druge države članice v obdobju od treh mesecev do petih
let: delavce, ekonomsko neaktivne osebe ter iskalce zaposlitve.
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3.1.2.1 Delavci62

Kot omenjeno že zgoraj, je pojem »delavca« potrebno razlagati v skladu s sodno prakso podano
s strani Sodišča EU v zadevi Levin.63 Delavec je vsaka oseba, ki določen čas opravlja delo v
korist in pod vodstvom druge osebe, za kar prejme plačilo. Vsako dejavnost, ki je dejanske in
pridobitne narave (»effective and genuine«), je potrebno šteti kot delo, z izjemo tistih
dejavnosti, ki so tako majhnega obsega, da jih je šteti za postranske in pomožne (»purely
marginal and ancillary«).
Pri opredelitvi pojma »delavec« višina dohodka in dolžina delovnega časa ne igrata vloge.
Sodišče EU je večkrat poudarilo, da zgolj dejstvo, da je nekdo zaposlen za določen čas, da dela
s krajšim delovnim časom, da je zaposlen v okviru splošnega programa usposabljanja, da na
teden ali mesec opravi zelo omejeno število ur (celo pod 5,5 ure na teden64), ali da za svoje delo
prejema minimalen dohodek, še ne pomeni, da te osebe ni moč kvalificirati kot delavca. Dokler
je delo pristno in pridobitne narave, četudi delavec pri tem zasluži premalo, da bi se izključno
iz tega naslova preživljal, in zato zaprosi državo gostiteljico za finančno pomoč, je govora o
»delavcu«.65 Satus »delavke« pod določenimi pogoji66 obdrži tudi delavka, ki preneha z delom
zaradi poroda.67
Tudi razlog, iz katerega se delavec zaposli v drugi državi članici, ne vpliva na njegovo
kvalifikacijo delavca. To pomeni, da se delavec lahko preseli v državo gostiteljico in tam
opravlja delo izključno z namenom pridobitve dovoljenja za stalno prebivanje in posledične
vključitve v (zanj bolj ugoden) sistem socialne varnosti. Sodišče EU se je v zadevi NinniOrasche68 jasno postavilo na stališče, da tovrstno postopanje ne predstavlja zlorabe pravic v
smislu 35. člena Direktive 2004/38, saj uživanje pravic, ki jih pravo EU podeljuje delavcem,
samo po sebi še ne more pomeniti zlorabe.69
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3.1.2.2 Ekonomsko neaktivni državljani EU

Kot izhaja iz odstavka 1.b 7. člena Direktive 2004/38, je pravica ekonomsko neaktivnih oseb
do prebivanja v drugi državi članici pogojena s tem, da imajo dovolj sredstev zase in za svoje
družinske člane, da med prebivanjem ne postanejo breme sistema socialne pomoči države
članice gostiteljice ter da imajo v njej celovito zavarovalno kritje za primer bolezni. Določba je
posledica strahu držav članic, da bi evropski državljani izkoriščali pravico do prostega gibanja
z namenom preseljevanja v države členice, kjer je standard sistema socialne pomoči višji.
Direktiva 2004/38 nikjer ne pojasni, kaj točno se šteje za »zadostna sredstva«. Nasprotno, v
četrtem odstavku 8. člena omenjene direktive je izrecno zapisano, da »države članice ne smejo
določiti določenega zneska, ki po njihovem predstavlja „zadostna sredstva“, ampak morajo
upoštevati osebne razmere zadevne osebe.« Ista določba dalje pojasnjuje tudi, da »v vseh
primerih ta znesek ne sme biti višji od mejnega zneska, izpod katerega državljani države članice
gostiteljice postanejo upravičeni do socialne pomoči ali, kjer se to merilo ne uporablja, ne sme
biti višji od najnižje pokojnine iz socialnega zavarovanja, ki jo država članica gostiteljica
izplačuje.«
Državljani EU tako lahko stalno prebivajo na ozemlju države članice gostiteljice, vse dokler ne
postanejo breme njenemu sistemu socialne pomoči. Iz Direktive 2004/38 tudi ne izhaja, kdaj,
oziroma ob izpolnitvi katerih pogojev, oseba postane takšno breme. Iz tega razloga je Komisija
leta 2009 izdala smernice,70 v katerih je opredelila tri kriterije, ki naj jih države članice
upoštevajo ob presoji, ali je določena oseba postala nesorazmerno breme za sistem socialne
pomoči države gostiteljice. Ti kriteriji so: (i) trajanje prejemanja socialne ugodnosti, (ii) osebne
okoliščine prosilca v smislu stopnje njegove povezanosti z državo gostiteljico, ter (iii) skupni
znesek odobrene pomoči.71
Odločitev o tem, ali ima oseba zadostna sredstva in ali je postala breme sistemu socialne pomoči
države gostiteljice, je torej odvisna od okoliščin posameznega primera, pri čemer pa pri sami
odločitvi obstaja ogromno prostora za diskrecijo tistega, ki o zadevi odloča.
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Poleg zgoraj omenjenega morajo ekonomsko neaktivni državljani EU za namene stalnega
prebivanja v državi članici gostiteljici imeti tudi celovito zavarovalno kritje za primer bolezni.
Ni potrebno, da je le-to sklenjeno v državi gostiteljici, če se njegovo kritje razteza tudi na
ozemlje slednje.

3.1.2.3 Iskalci zaposlitve

Upoštevaje določbo prvega b. odstavka 7. člena Direktive 2004/38, v skladu s katero je pravica
ekonomsko neaktivnih oseb do prebivanja v drugi državi članici pogojena z zadostnimi
finančnimi sredstvi in sklenjenim zavarovalnim kritjem za primer bolezni, bi bilo mogoče trditi,
da se omenjeni kriteriji raztezajo tudi na iskalce prve zaposlitve. Le-ti namreč nimajo statusa
delavca, v državi gostiteljici pa tudi nikdar prej niso delali (s čimer bi zapadli pod določbo 3.
odstavka 7. člena Direktive 2004/38, v skladu s katero delavci ali samozaposlene osebe, ki to
niso več, pod določenimi pogoji in za določeno obdobje ohranijo status delavca oz.
samozaposlene osebe). Vendar pa 4. odstavek 14. člena omenjene Direktive izrecno
prepoveduje izgon evropskega državljana (ali njegovih družinskih članov) z ozemlja države
gostiteljice, če je vanjo vstopili z namenom iskanja zaposlitve, in sicer vse dokler lahko predloži
dokazilo o tem, da še naprej išče zaposlitev in da ima resnično možnost, da se zaposli. Iz tega
izhaja, da iskali zaposlitve lahko prebivajo na ozemlju države članice gostiteljice brez da bi
izkazali, da imajo zadostna finančna sredstva. Takšno široko tolmačenje je Sodišče EU večkrat
potrdilo, ko je denimo v zadevi Antonissen,72 Collins73 in Ioannidis74 zaključilo, da imajo iskalci
zaposlitve v času, ko iščejo delo, pravico do prebivanja v državi članici gostiteljici. Sodišče EU
je izhajalo iz stališča, da če bi se evropski državljani lahko preselili v drugo državo članico šele
po prejemu ponudbe za delo, bi bilo število migrantov zelo majhno, svoboda gibanja pa
praktično onemogočena. Delavcem migrantom je tako močno olajšalo pogoje, pod katerimi
lahko iščejo delo v drugi državi članici. Slednja pa iskalce zaposlitve po določenem času
vendarle lahko izžene s svojega ozemlja, če se izkaže, da so možnosti najdbe zaposlitve majhne
oz. neobstoječe.75
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Vprašanje, ki se ob zgoraj povedanem postavlja je, kako je mogoče objektivno presojati
iskalčeve možnosti za pridobitev zaposlitve. Nedorečenost Direktive 2004/38 v tem obziru je
tako pustila široke in zelo različne možnosti razlage, kdaj je osebo, ki prebiva v državi
gostiteljici, (še) mogoče šteti za iskalca zaposlitve.
Ponovno je bilo Sodišče EU tisto, ki je omenjeno nedorečenost skušalo odpraviti. V zadevi
Antonissen76 je tako sklenilo, da je obdobje šestih mesecev primerno dolgo, da iskalec najde
zaposlitev. Kljub temu pa Sodišče EU iskalčeve pravice do prebivanja v državi članici
gostiteljici ni omejilo na šest mesecev. Odločilo je, da če je iskalec zaposlitve po preteku teh
šestih mesecev z dokazi sposoben podpreti trditev, da še vedno aktivno išče zaposlitev, kot tudi,
da ima dejanske možnosti, da bo zaposlitev našel, država gostiteljica od njega ne sme zahtevati,
da zapusti njeno ozemlje. V praksi to pomeni, da iskalci zaposlitve lahko prebivajo v drugi
državi članici poljubno dolgo, vse dokler so zmožni dokazati, da aktivno iščejo zaposlitev. V
vsem tem času jim tudi ni potrebno izkazati, da imajo zadostna finančna sredstva.

3.1.3 Pravica do prebivanja nad pet let
Iz 16. člena Direktive 2004/38 izhaja, da imajo državljani EU, kot tudi njihovi družinski člani,
ki v državi članici gostiteljici zakonito prebivajo nepretrgano pet let77, pravico do stalnega
prebivališča v tej državi, brez da bi morali izpolnjevati kakršnekoli druge pogoje, kot so
zadostna finančna sredstva in zdravstveno zavarovanje. Ko je pravica do stalnega prebivališča
enkrat pridobljena, se jo lahko izgubi samo zaradi odsotnosti iz države članice gostiteljice, ki
traja več kot dve zaporedni leti.
Kot ugotavlja Poptcheva,78 je uvedba trajne in brezpogojne pravice do stalnega prebivanja
posledica nastanka novega modela integracije v družbo gostiteljico, izhajajočega iz statusa
evropskega državljanstva, in temeljujočega na sami integraciji, ne pa na prispevkih javnim
financam. Po mnenju Sodišča EU je v tem obziru bistvena prav stopnja integracije posameznika
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v državo gostiteljico, zato se, na primer, obdobje preživeto v zaporu ne šteje v izračun
petletnega obdobja,79 prav tako tudi ne obdobje, v katerem je posameznik predstavljal
nesorazmerno breme nacionalnemu sistemu socialne pomoči. 80

3.2 Dostop državljanov EU do socialnih pravic v državi članici gostiteljici skozi prizmo
razvoja državljanstva EU – vloga Sodišča EU
Čeprav se je o evropskem državljanstvu začelo govoriti že leta 1975 v Tindemanovem poročilu,
cilj katerega je bila globlja integracija državljanov ene države članice v državo članico
gostiteljico, kjer prebivajo, s podelitvijo državljanskih, političnih in socialnih pravic, s katerimi
bi pridobili enakopravnejši položaj z državljani države članice gostiteljice,81 so bile številne
pobude Evropske Komisije in Parlamenta o uvedbi evropskega državljanstva v 70. in 80. letih
prejšnjega stoletja zavrnjene. Do konretnih premikov na tem področju je prišlo šele na nevladni
konferenci o politični uniji, ki se je odvijala pred sprejetjem Maastrichtske pogodbe, ravno v
času, ko je pojem »civis Europeus« uporabil tudi generalni pravobranilec Jacobs v zadevi
Konstantinidis.82
V razvojnem procesu pojma evropskega državljanstva je bilo potrebno pojasniti številna
vprašanja, kot denimo, ali bodo državljani drugih držav članic obravnavani zgolj kot
privilegirani tujci (torej v smislu klasičnega pojmovanja pravic o prostem gibanju oseb), ali bo
na določenih področjih dejansko prišlo do enakega obravnavanja vseh državljanov držav članic;
katere pravice naj bodo vključene v pojem evropskega državljanstva; naj bodo v ta pojem
vključene tudi človekove pravice; kakšno vlogo naj imajo dolžnosti državljanov EU ipd.
Številna dogovarjanja, navodila, priporočila in kompromisi med institucijami takratne
Evropske skupnosti in državami članicami so le obrodila sadove ter pojem evropskega
državljanstva leta 1992 uvrstila v Pogodbo o Evropski uniji (PEU).83
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Čeravno je bil takšen korak na videz izjemnega pomena za EU, saj je s tem dokončno prenehala
obstajati zgolj kot ekonomska entiteta, katere posameznik ne bi mogel biti državljan, pa je že
na začetku potrebno poudariti, da je državljanstvo EU84 v vsega šestih (in razmeroma skopih)
členih85 državljanom EU ponudilo pravice prostega gibanja in nastanitve kjerkoli v EU, ki so
jim bile sicer zagotovljene že z določili o notranjem trgu. Novost je dejansko predstavljala zgolj
podelitev nekaterih (omejenih) političnih pravic, saj je bilo državljanom EU omogočeno, da
lahko v drugi državi članici, kjer imajo stalno bivališče, polno sodelujejo na lokalnih volitvah
in volitvah v Evropski parlament, ne pa tudi, na primer, na nacionalnih volitvah.86
Sodišče EU je bilo tisto, ki je skozi svojo sodno prakso iz devetdesetih letih prejšnjega stoletja,
pavšalne določbe o evropskem državljanstvu resnično razlagalo v luči enotne evropske
integracije in jim tako vdihnilo pravi pomen. Pojem evropskega državljana je razširilo na
številne posameznike v najrazličnejših situacijah ter jim tako na revolucionaren način
omogočilo dostop do številnih ekonomskih in socialnih pravic – čeravno so države članice, v
imenu svojih finančnih interesov, pogosto skušale takšno razlago Sodišča EU ublažiti oz. vsaj
upočasniti.87
A čeravno je bilo Sodišče EU tisto, ki je skromne določbe o evropskem državljanstvu iz
Maastrichtske pogodbe88 v vsega nekaj letih povzdignilo v temeljni status89 državljanov90 in
jim na tej podlagi podelilo dostop do vedno širšega kroga socialnih pravic, ob tem ne gre
spregledati, da je v sodni praksi Sodišča EU s področja prostega gibanja evropskih državljanov
in njihovega čezmejnega dostopa do socialnih prejemkov zaznati tudi nekaj nekonsistentnosti,
dvoumnosti in nejasnosti, kot bo predstavljeno v nadaljevanju. Izpostavljeno bo tudi vztrajanje
84
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Sodišča EU pri kompleksnih ocenah posameznih primerov s strani pristojnih nacionalnih
organov, kar pušča ogromna prostora za različne razlage s strani slednjih.
Čeravno vsi državljani EU uživajo osnovno pravico do prostega gibanja in čeravno jim je
Sodišče EU večkrat priznalo pravico do enakega obravnavanja zgolj na podlagi njihovega
»temeljnega« statusa evropskih državljanov, je potrebno poudariti, da je, z vidika dostopa do
socialnih pravic še vedno zaznati precejšnje razlikovanje med različnimi kategorijami
evropskih državljanov glede na njihov status delavca, samozaposlenega, iskalca zaposlitve ali
ekonomsko neaktivne osebe. Zdi se, da obstaja nekakšen proporcionalen odnos med stopnjo
integracije in enakim obravnavanjem državljanov EU, kar Bernard91 poimenuje kot "postopen
pristop."92 To pomeni, da dlje ko evropski državljan prebiva v državi članici gostiteljici, večja
je njegova integriranost v njeno družbo in širši je posledično njegov dostop do (socialnih)
ugodnosti pod enakimi pogoji, kot to velja za državljane dotične države članice.

3.2.1 Pravica ekonomsko neaktivnih oseb – državljanov EU do socialnih pravic v državi članici
gostiteljici
Ekonomsko neaktivni državljani EU, kot so upokojenci, dolgotrajno brezposelne osebe, turisti
in študenti, imajo pravico pre bivati na ozemlju druge države članice v obdobju do treh mesecev
brez kakršnih koli pogojev ali formalnosti, razen zahteve, da imajo veljavno osebno izkaznico
ali potni list.93 Po poteku tega obdobja pa morajo imeti dovolj sredstev zase in za svoje
družinske člane, da med njihovim prebivanjem ne postanejo breme sistema socialne pomoči v
državi članici gostiteljici, kot tudi celovito zavarovalno kritje za primer bolezni v državi članici
gostiteljici.94 Ta določba odseva interese drav članic po omejitvi dostopa evropskih državljanov
drugih držav članic do njihovega sistema socialnega varstva. A Sodišče EU jo je skozi svojo
bogato sodno prakso skozi čas razlagalo na različne načine. Zdi se, da se je »socialna Evropa«
pričela pospešeno razvijati po uvedbi evropskega državljanstva, ko je bilo Sodišče EU še
posebej radodarno glede podeljevanja dostopa do najrazličnejših socialnih pravic ekonomsko
neaktivnim osebam. Najbolj odmevni primeri sodne prakse Sodišča EU s tega področja bodo
predstavljeni v nadaljevanju, pri čemer bo zaradi globljega razumevanja stališč Sodišča EU,
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poseben poudarek namenjen dvem nedavnim, nasprotujočim se odločbam v zadevah Brey in
Dano. Slednja je zanimiva predvsem zato, ker je v njej Sodišče EU, po dolgih letih širjenja
dostopa ekonomsko neaktivnih državljanov EU do socialnih pravic v državi članici gostiteljici,
naredilo korak nazaj in se prvič postavilo na stran držav članic. Morda prav zaradi njihove
kritike, da Sodišče EU skozi svojo sodno prakso ogroža finančno stabilnost nacionalnih
sistemov socialne varnosti in morda tudi pod vplivom trenutnih dejanskih razmer, ko je
migracija iz revnejših v bogatejše državice članice precejšnja.

3.2.1.1 Pravica do enakega obravnavanja in pravica vseh državljanov EU do socialnih ugodnosti pod
enakimi pogoji

V primeru Martinez Sala95 se je Sodišče EU oddaljilo od svoje predhodne zadržanosti do
uporabe določb o evropskem državljanstvu ter je svojo odločbo z vidika dostopa državljanov
EU do socialnih ugodnosti v državi članici gostiteljici oprlo izključno na te določbe.
Gospa Martinez Sala, španska državljanka, je zakonito bivala v državi članici gostiteljici
Nemčiji. Nemške oblasti so ji dovolile, da prebiva v Nemčiji, zavrnile pa so njeno prošnjo po
izdaji dovoljenja za prebivanje. Na tej podlagi (ker torej ni imela dovoljenja za prebivanje), so
ji zavrnile tudi pravico do otroškega dodatka. Sodišče EU je svojo odločitev oprlo izključno na
obstoj evropskega državljanstva in gospe Sala zgolj na tej podlagi priznalo pravico do otroškega
dodatka. Pojasnilo je, da bi bile nemške državljanke pod enakimi pogoji upravičene do
otroškega dodatka, zato se je naslonilo na načelo prepovedi diskriminacije na podlagi
državljanstva, čeprav gospa Sala ni imela statusa delavke, ni bila samozaposlena in tudi ni
ponujala storitev v državi članici gostiteljici. Še več, gospa Sala ni izkazala prav nobene
verjetnosti, da bo v prihodnje kakorkoli ekonomsko aktivna v državi članici gostiteljici.
Dejstvo, da je bila gospa Sala evropska državljanka, četudi ekonomsko popolnoma neaktivna,
in četudi brez veljavnega dovoljenja za prebivanje, je bilo dovolj za dodelitev otroškega
dodatka.
Ob tem pa je potrebno poudariti, da je v predmetni sodbi Sodišče EU jasno izpostavilo, da se
na pravico do enakega obravnavanja lahko zanesejo zgolj tisti državljani EU, ki na ozemlju
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države članice gostiteljice prebivajo zakonito.96 To stališče je Sodišče EU ponovilo, bolj ali
manj konsistentno, v številnih nadaljnjih primerih.

3.2.1.2 Pravica do socialne pomoči na podlagi državljanstva EU kot temeljnega statusa evropskih
državljanov

Zgornjo razlago v zadevi Martinez Sala je Sodišče EU razvilo še dlje v zadevi Grzelzcyk.97
Gospod Grzelzcyk je bil francoski študent, ki je zakonito prebival v Belgiji. Ko je zaprosil za
socialno pomoč so mu jo belgijske oblasti zavrnile, in sicer zgolj iz razloga, ker ni bil belgijski
državljan. Sodišče EU je ugotovilo, da je šlo v obravnavanem primeru za diskriminacijo na
podlagi državljanstva, kar je prepovedoval takratni 12. člen Pogodbe o ustanovitvi Evropske
skupnosti (v nadaljevanju: PES), ter pojasnilo, da bo evropsko državljanstvo postalo temeljni
status vseh državljanov držav članic, kar jim bo omogočilo, da bodo v enakih primerih uživali
enake pravice, ne glede na nacionalno državljanstvo. To pravilo je Sodišče EU kasneje ponovilo
v številnih primerih.98 Gre za daljnosežno odločitev, saj je Sodišče EU uporabilo evropsko
državljanstvo kot temelj, na podlagi katerega je ugotovilo obseg »ratione personae« za uporabo
12. člena PES, danes 18. člena PDEU.

3.2.1.3 Prepoved diskriminacije ekonomsko neaktivnih oseb glede na državljanstvo

V zadevi Trojani99 je Sodišče EU ponovilo ter nadgradilo linijo argumentacije iz zadeve
Grzelzcyk in tako ponovno poudarilo, da evropsko državljanstvo predstavlja temeljnji status
vseh državljanov EU, tudi tistih ekonomsko neaktivnih, ter da jim ta status v enakih primerih
zagotavlja enake socialne pravice.
Michel Trojani, francoski državljan, je imel v Belgiji pravico do začasnega bivanja. Ko je
zaprosil za t.i. »minimex«100 nadomestilo, so mu pristojni belgijski organi to pravico odvzeli z
obrazložitvijo, da ni ne belgijski državljan, ne delavec v smislu Uredbe Sveta št. 1612/68 (EGS)
o prostem gibanju delavcev v Skupnosti.101 Zadeva je bila predložena Sodišču EU, ki je, med
96
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drugim, odločilo, da se je g. Trojani, zaradi podeljenega dovoljenja za bivanje, lahko zanesel
neposredno na 18. člen PDEU (prejšnji 12. čl. PES), ki prepoveduje diskriminacijo glede na
državljanstvo. Odločitev Sodišča EU je pomembno doprinesla k razlagi prepovedi
diskriminacije glede na državljanstvo, saj je slednjo razširilo tudi na ekonomsko neaktivne
osebe, ki so v državi članici že bivale določen čas, ali pa so imele dovoljenje za bivanje kot v
predmetnem primeru.

3.2.1.4 Integriranost v družbo države članice gostiteljice kot pogoj za dostop do socialnih pravic

Po nizu odločb, ki so močno širile krog socialnih pravic, do katerih so bili upravičeni državljani
EU zgolj na podlagi njihovega temeljnega statusa, je Sodišče EU v zadevi Bidar102 osvetlilo
pomen integriranosti evropskih državljanov v družbo države članice gostiteljice za dostop do
njenih socialnih pravic.
V zadevi Bidar je bila francoskemu državljanu, Danyju Bidarju, zavrnjena prošnja za
študentsko posojilo, ker ni izpolnjeval pogojev za bivanje v Veliki Britaniji. Zakonodaja slednje
je namreč za ta namen zahtevala triletno bivanje na njenem ozemlju, kot tudi, da je posameznik
nastanjen (»settled«) v Veliki Britaniji, kar je pomenilo, da je moral tam prebivati najmanj štiri
leta, vendar iz drugih razlogov kot izobraževanje. Zahteva po triletnem bivanju je veljala tako
za državljane kot migrante, medtem ko se je dodatni kriterij »nastanjenosti« uporabljal le za
nedržavljane Velike Britanije. Sodišče EU je sprejelo argument, da je za pridobitev
študentskega posojila potrebno izkazati določeno stopnjo integriranosti v državo gostiteljico, ni
pa sprejelo kriterija »nastanjenosti«. Sklenilo je, da je slednji v nasprotju z načelom enakega
obravnavanja, saj se je uporabljal le za nedržavljane.
Čeprav primer Bidar dandanes ni več relevanten z vidika študentskega financiranja (slednjega
sedaj ureja Direktiva 2004/38/ES), pa je Sodišče EU v njem nazorno osvetlilo sprejemljivost
integracijskih zahtev za namene dostopa do socialnih pravic. Gola posest evropskega
državljanstva torej ni bila dovolj, dostop do socialnih pravic v državi članici gostiteljici je (bilo),
po mnenju Sodišča EU, dovoljeno pogojevati z določeno stopnjo integriranosti posameznika v
družbo slednje. Zdi se, da je s predmetnim primerom Sodišče EU nekoliko zaustavilo svojo
dotedanjo izjemno široko in daljnosežno interpretacijo evropskega državljanstva z vidika
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pomena slednjega za dostop do socialnih pravic v državi članici gostiteljici – trend, katerega je
nadaljevalo in nadgrajevalo v primerih, ki bodo predstavljeni v nadaljevanju.103

3.2.1.5 Prepoved obrnjene diskriminacije pri dostopu do socialnih pravic

V zadevi D'Hoop104 je Sodišče EU s svojo revolucionarno razlago evropskega državljanstva
poseglo na področje, ki je bilo pred tem v izključni zakonodajni pristojnosti posameznih držav
članic.
Marie-Nathalie D'Hoop, belgijska državljanka, je srednjo šolo obiskovala in dokončala v
Franciji. Po končani srednji šoli se je vrnila v Belgijo, kjer je zaprosila za denarno pomoč za
brezposlene osebe, ki prvič iščejo zaposlitev, do katere so bili nediskriminatorno upravičeni
tako belgijski kot drugi državljani EU, vendar pod pogojem, da so šolanje končali v Belgiji.
Belgija ji je pravico do denarne pomoči zavrnila zato, ker je šolanje končala v drugi državi
članici. Pri presoji, ali je takšno pravilo v skladu s pravom EU, Sodišče EU ni uporabilo določb
o prostem gibanju delavcev in ponudnikov storitev, saj so starši prosilke ves čas njenega
izobraževanja v Franciji živeli v Belgiji, zato je pravilo presojalo z vidika določb o evropskem
državljanstvu. Sodišče EU je tako odločilo, da belgijsko pravilo o podeljevanju denarne pomoči
brezposlenim osebam, ki prvič iščejo zaposlitev, vendar le pod pogojem, da so šolanje končale
v Belgiji, ni skladno z določbami Pogodbe, saj postavlja v slabši položaj belgijske državljane,105
ki so se odločili izkoristiti pravico do prostega gibanja z namenom pridobitve izobrazbe v drugi
državi članici. Kljub sklicevanju belgijskih oblasti, da gre v konkretnem primeru za notranjo
situacijo, pri presoji katere ni potrebe po uporabi prava EU, je Sodišče EU odgovorilo, da kljub
temu, da je prosilka belgijska državljanka, ki je za denarno pomoč zaprosila v matični državi,
ne gre za notranjo situacjo, ker je v preteklosti izkoristila pravico do prostega gibanja. Ravno
dejstvo, da je zaradi izobraževanja prestopila meje svoje matične države, je sprožilo uporabo
prava EU, na podlagi katerega je bila zaščitena z določbami o evropskem državljanstvu. Sodišče
EU je tako odločilo, da zavrnitev denarne pomoči pomeni kršitev načela enake obravnave oseb,
ki izvršujejo pravico do prostega gibanja, s tem pa je v konkretnem primeru posredno
prepovedalo tudi obrnjeno diskriminacijo. Ponovno je poudarilo tudi, da pravice, ki izhajajo iz
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Pogodbe, pripadajo vsem evropskim državljanom, ne glede na to, ali so ekonomsko aktivni ali
ne, saj je EU z uvedbo evropskega državljanstva jasno prestopila meje ekonomske unije in tako
postala tudi politična skupnost.

3.2.1.6 Dopustnost različnega obravnavanja državljanov in evropskih migrantov z vidika socialnih
pravic na podlagi »pristnih razlik«

V zadevi Förster106 je Sodišče EU v precejšnji meri zamajalo stališča, ki jih je zagovarjalo v
zadevi Collins in Bidar, saj je odločilo, da je drugačno obravnavanje evropskih državljanov v
enakih situacijah dovoljeno, če izhaja iz »pristnih razlik«.
Jacqueline Förster, nemška državljanka, se je na Nizozemskem izobraževala za učiteljico. Ko
je zaprosila za študijsko posojilo, ji je bilo le-to zavrnjeno z obrazložitvijo, da na Nizozemskem
ne živi pet let, kot je to zahtevala nizozemska zakonodaja, niti ni ekonomsko aktivna. Po
predložitvi zadeve Sodišču EU je slednje sicer potrdilo uporabo načela prepovedi
diskriminacije na podlagi državljanstva ter zahteve po integraciji, kot izhaja že iz zadeve Bidar,
vendar pa je hkrati sklenilo, da je bila zavrnitev študijskega posojila s strani nizozemskih
organov sorazmerna, upoštevaje, da ga. Förster ni izpolnjevala petletnega kriterija prebivanja
ter da ni bila ekonomsko aktivna, čeravno ta ista kriterija nista veljaja za nizozemske državljane.
Po mnenju Sodišča takšno razlikovanje ni diskriminatorno, saj izhaja iz "pristnih razlik" med
nizozemskimi državljani in migranti.107
V praksi je odobritev zahteve po petletnem prebivanju prinesla precejšnjo razbremenitev držav
članic v smislu vključevanja tujih državljanov v njihove sheme študijskega financiranja. Lahko
bi celo trdili, da je olajšala strah pred »štipendijskim turizmom.«108 Odločitev v zadevi Förster
je tako v precejšnji meri omajala odločitev v zadevi Bidar ter istočasno poenostavila položaj
zakonodajnih teles držav članic, saj je zahteva po petletnem prebivanju v celoti usklajena z
Direktivo 2004/38.109
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Iz predmetnega primera jasno izhaja, da posebna vez med državljanstvom in dostopom do
državnih shem socialne pomoči še vedno obstaja, in še več, da je prednostno obravnavanje
državljanov, izhajajoč iz »pristnih razlik«, po mnenju Sodišča EU sprejemljivo.110

3.2.1.7 Zamegljene meje socialne solidarnosti za ekonomsko neaktivne državljne EU

Omejujoč pristop k podeljevanju socialnih pravic evropskim državljanom v državi članici
gostiteljici iz zadeve Förster se je nadaljeval v zadevi Brey,111 kjer se je Sodišče EU ukvarjalo
z vprašanjem, pod kakšnimi pogoji smejo države članice omejiti dostop do socialnih prejemkov
ekonomsko neaktivnim državljanom EU, da ti ne postanejo nesorazmerno breme sistema
socialne pomoči države članice gostiteljice. Poleg tega je v njej osvetlilo tudi razmerje med
Uredbo št. 883/2004 in Direktivo 2004/38 oz. natančneje, med nekaterimi njenimi
nasprotujočimi si določbami. Zaradi pomembnosti zadeve je predmetni primer analiziran
nekoliko podrobneje.
V primeru Brey je Sodišče EU presojalo pravico g. Petra Breya do prejemka varstvenega
dodatka k pokojnini (gre za prejemek iz naslova socialne varnosti, za katerega se ne plačuje
prispevke, tj. t.i. »SNBC«). Avstrijske oblasti so predlog gospoda Breya, sicer nemškega
državljana, ki se je preselil v Avstrijo, za prejem varstvenega dodatka, do katerega so
upravičene zgolj osebe, ki zakonito prebivajo na avstrijskem ozemlju, zavrnile z utemeljitvijo,
da g. Brey zaradi nizke (invalidske) pokojnine, katero prejema v Nemčiji, nima dovolj sredstev,
da bi lahko zakonito prebival v Avstriji. Prvi odstavek 292. člena avstrijskega Splošnega zakona
o ureditvi socialnih zavarovanj namreč določa, da se za pravico do prebivanja več kot tri mesece
zahteva, da ima zainteresirana oseba zase in za svoje družinske člane med drugim »dovolj
sredstev […], tako da ji med [njenim] prebivanjem ne bo treba zaprositi za dajatve socialne
pomoči ali varstveni dodatek.“112 Ker v skladu s tem določilom ni bilo mogoče šteti, da g. Brey
zakonito prebiva v Avstriji, so pristojni avstrijski organi zavrnili dodelitev te dajatve državljanu
druge države članice, ki bi sicer postal nesorazmerno breme avstrijskega sistema socialne
pomoči v smislu člena 7(1)(b) Direktive 2004/38.
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V tej luči je avstrijsko Vrhovno sodišče zaprosilo Sodišče EU za razlago, ali je treba določbe
Direktive 2004/38 razlagati tako, da nasprotujejo ureditvi države članice, ki izključuje dodelitev
dajatve, kot je dotični varstveni dodatek, delovno neaktivnemu državljanu druge države članice,
ker ta ne izpolnjuje pogojev za pridobitev pravice do zakonitega prebivanja na ozemlju prve
države članice, daljšega od treh mesecev, ker je pogoj za pridobitev take pravice, da ima ta
državljan dovolj sredstev, da mu za navedeno dajatev ni treba zaprositi.
Po tem, ko je Sodišče EU na podlagi svoje predhodne odločbe v zadevi Skalka113 presodilo, da
avstrijski varstveni dodatek sodi na področje uporabe Uredbe 883/2004, saj gre za t.i. »SNBC«,
je ob iskanju odgovora na vprašanje, ali lahko država članica dodelitev tovrstne dajatve
državljanu druge države članice pogojuje s tem, da ta izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice
do zakonitega prebivanja (daljšega od treh mesecev), je pozornost namenilo razmerju med
Uredbo št. 883/2004 in direktivo o prostem gibanju oseb. Uvodoma je obrazložilo, da določba
70(4) člena114 Uredbe št. 883/2004 na eni strani predstavlja kolizijsko pravilo, ki določa
zakonodajo, ki se uporabi, in nosilca, ki izplača dajatve, na drugi strani pa zagotavlja, da osebe,
za katere velja Uredbe št. 883/2004, ne ostanejo brez zaščite na področju socialne varnosti, ker
ni zakonodaje, ki bi jo zanje lahko uporabili. V nadaljevanju je pojasnilo, da namen navedene
določbe ni določiti vsebinske pogoje upravičenosti do posebnih denarnih dajatev, za katere se
ne plačujejo prispevki, saj te pogoje načeloma določi vsaka država članica s svojo zakonodajo
in da torej ni mogoče sklepati, »da zakonodaja Unije nasprotuje nacionalni določbi, kot je ta v
postopku v glavni stvari, ki za pridobitev pravice do posebne denarne dajatve, za katero se ne
plačujejo prispevki, zahteva, da so izpolnjeni pogoji za pridobitev pravice do zakonitega
prebivanja v zadevni državi članici«, saj »Uredba št. 883/2004 ne določa skupnega sistema
socialnega varstva, temveč dopušča različne nacionalne sisteme socialnega varstva in je
namenjena zgolj njihovi uskladitvi. Tako dopušča različne sisteme, ki ustvarjajo različne
terjatve do različnih nosilcev, do katerih je prejemnik neposredno upravičen na podlagi zgolj
notranjega prava ali pa notranjega prava, ki se po potrebi dopolnjuje s pravom Unije.« 115 Tudi
iz sodne prakse Sodišča EU izhaja, da načeloma nič ne nasprotuje temu, da se zahteva, da
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morajo biti za dodelitev socialnih dajatev delovno neaktivnim državljanom EU izpolnjeni
pogoji za pridobitev pravice do zakonitega prebivanja v državi članici gostiteljici.
Na podlagi povedanega je Sodišče EU zaključilo, da država članica dodelitev dajatve, ki sicer
spada na področje uporabe Uredbe št. 883/2004, državljanu druge države članice lahko pogojuje
s tem, da le-ta izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice do zakonitega prebivanja. Sodišče EU je
dejansko Uredbi št. 883/2004 omejilo pomen z ozirom na prosto gibanje in enako obravnavanje
ekonomsko neaktivnih državljanov EU, saj se je za presojo njihovega statusa raje naslonilo na
določbe direktive o prostem gibanju oseb ter PDEU.116
V nadaljevanju je Sodišče EU ugotavljalo, ali je lahko pogoj za pridobitev pravice do
prebivanja, da mora imeti zainteresirana oseba dovolj sredstev, da ji ni treba zaprositi za
varstveni dodatek k pokojnini. Pri tem je opozorilo na dejstvo, da pravica državljanov države
članice, da prebivajo na ozemlju druge države članice, ne da bi tam opravljali delo kot zaposlene
ali samozaposlene osebe, ni brezpogojna, kot jasno izhaja iz člena 21(1) PDEU, ter kot je
podrobneje opredeljeno v členu 7(1)(b) Direktive 2004/38. Pojasnilo je tudi, da dajatev, kot je
varstveni dodatek, sicer spada na področje uporabe Uredbe št. 883/2004, vendar pa taka
okoliščina sama po sebi ne more biti odločilna za razlago določb Direktive 2004/38, saj Uredba
št. 883/2004 uresničuje drugačne cilje kot ta direktiva.117 V tej luči je ugotovilo, da čeprav je
namen Uredbe št. 883/2004 zagotoviti državljanom EU, ki so uveljavili pravico do prostega
gibanja delavcev, da obdržijo pravico do nekaterih dajatev socialne varnosti, ki jih podeljuje
njihova država izvora, pa Direktiva 2004/38 državi članici gostiteljici omogoča, da za
državljane EU, ki nimajo statusa delavca, določi legitimne omejitve pri dodeljevanju socialnih
dajatev, da te osebe ne bi postale nesorazmerno breme za sistem socialne pomoči v tej državi
članici. V teh okoliščinah pojma „sistem socialne pomoči“ iz člena 7(1)(b) Direktive 2004/38
ni mogoče zožiti na dajatve socialne pomoči, ki na podlagi člena 3(5)(a) Uredbe št. 883/2004
ne spadajo na področje uporabe te uredbe.118 Pojem »sistem socialne pomoči« v smislu člena
7(1)(b) Direktive 2004/38 je tako potrebno določiti ne na podlagi formalnih kriterijev, ampak
na podlagi cilja, ki ga uresničuje ta določba. Posledično je varstveni dodatek v predmetni zadevi
mogoče šteti za »sistem socialne pomoči« zadevne države članice. Na podlagi takšnega razlage

116

Thym, 2015, str. 23.
Primer C-140/12, Pensionsversicherungsanstalt proti Peter Brey, sodba z dne 19. septembra 2013,
ECLI:EU:C:2013:565, odst. 50.
118
Ibid, odst. 57-58.
117

39

je Sodišče EU zaključilo, da je to, da bi delovno neaktiven državljan druge države članice zaradi
nizke pokojnine lahko bil upravičen do take dajatve, lahko znamenje, da nima dovolj sredstev,
da ne bi postal nesorazmerno breme za sistem socialne pomoči v tej državi članici v smislu
člena 7(1)(b) Direktive 2004/38, vendar pa, da pristojni nacionalni organi tega ne morejo
ugotoviti, ne da bi opravili celovito presojo bremena, ki bi ga dodelitev te dajatve konkretno
pomenila za celotni nacionalni sistem socialne pomoči, ob upoštevanju posamičnih okoliščin,
ki zaznamujejo položaj zainteresirane osebe.119 Zgolj dejstvo, da je državljan države članice
upravičen do dajatve socialne pomoči, torej ne more zadoščati kot dokaz, da nesorazmerno
bremeni sistem socialne pomoči države članice gostiteljice.120
Sodišče EU je tako zaključilo, da pravo EU121 nasprotuje avstrijski ureditvi, ki tudi za obdobje
po prvih treh mesecih prebivanja vedno in samodejno izključuje dodelitev varstvenega dodatka
delovno neaktivnim državljanom druge države članice, ker ti, kljub izdanemu potrdilu o prijavi,
ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev pravice do zakonitega prebivanja na avstrijskem ozemlju,
daljšega od treh mesecev, ker je pogoj za pridobitev take pravice, da imajo ti državljani dovolj
sredstev, da jim za naveden dodatek ni treba zaprositi.122
Iz zadeve Brey izhaja, da je odnos med pravico do bivanja v državi članici gostiteljici in
dostopom do njenih socialnih pravic sporen, še posebej z vidika oseb, ki so dlje časa ekonomsko
neaktivne, kot so upokojenci in iskalci zaposlitvi brez prave možnosti najti zaposlitev. Po eni
strani potrebujejo ekonomsko neaktivni državljani zadostna sredstva, če želijo prebivati v
državi članici gostiteljici, po drugi strani pa njihova pravica do bivanja ne more biti odvzeta na
način, da se jih izžene v primeru, da zaprosijo za socialno pomoč v državi članici gostiteljici.
Gre za precejšnjo dvoumnost, ki je privedla do različnih praks v državah članicah.123
Nekatere države članice so, v želji, da ekonomsko neaktivni državljani EU ne bi bili upravičeni
do ugodnosti, brez da bi finančno prispevali k nacionalnemu sistemu socialnega varstva, dostop
do socialnih ugodnosti vezale ne na dejanski kraj prebivanja, temveč na obstoj zakonite pravice
do prebivanja. Na tej podlagi tisti, ki nimajo zadostnih sredstev tudi nimajo zakonite pravice do
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prebivanja, in posledično v državi članici gostiteljici tudi niso upravičeni do pravic iz socialne
varnosti oz. do posebnih denarnih dajatev, za katare se ne plačujejo prispevki (»SNBC«). Tako
sta na primer Velika Britanija in Avstrija uvedli t.i. »right to reside« test, ki ga je potrebno
prestati za dostop do ugodnosti socialnega vastva iz Uredbe št. 883/2004 kot tudi za socialne
ugodnosti iz Uredbe št. 492/2011. Posledično oseba, ki ni zaposlena oziroma nima zadostnih
sredstev in nima stalnega prebivališča v dotični državi članici, ne bo pozitivno opravila
omenjenega testa in tako ne bo upravičena do prej omenjenih ugodnosti.124
Problematično je tudi vprašanje, ali je prošnjo za prejem socialnih ugodnosti, še posebej tistih
iz Uredbe št. 883/2004, potrebno razlagati kot dokaz, da oseba nima zadostnih sredstev. Države
članice zagovornice »right to reside« testa, menijo, da je temu nedvomno tako, medtem ko je
bilo Sodišče EU v zadevi Brey mnenja, da je prošnja ekonomsko neaktivnega državljana EU za
prejem posebnih denarnih dajatev, za katere se ne plačujejo prispevki, potrebno šteti zgolj kot
indic, da je ta oseba finančno nezadostna in da bi njena prošnja pomenila breme sistemu
socialne pomoči dotične države članice. In ker gre zgolj za indic, je po mnenju Sodišča EU,
slednjega potrebno dokazati oz. ovreči v vsakem primeru posebej, ob upoštevanju vseh
okoliščin posameznega primera.125
Ob tem se seveda zastavlja vprašanje, kako je mogoče objektivno oceniti, ali bi podelitev
specifične ugodnosti točno določenemu ekonomsko neaktivnemu državljanu EU predstavljala
breme sistemu socialne pomoči države članice gostiteljice. Kot je izrazilo Sodišče EU v zadevi
Brey je najprej potrebno celoviti oceniti osebne okoliščine prosilca ugodnosti, kot so denimo
rednost in višina njenih prihodkov, obdobje, za katero se ugodnost podeljuje, ipd., nato pa tudi,
kakšen vpliv bo podelitev takšne ugodnosti imela na sistem socialne pomoči države članice. Po
kakšni metodologiji naj bi se to ocenjevalo, ni znano.

Medtem ko se takšen individualiziran pristop k razmerju med pravico do bivanja in dostopom
do socialnih ugodnosti po eni strani zdi potreben za zagotovitev svobode gibanja evropskih
državljanov, pa so ga po drugi strani države članice ostro skritizirale, rekoč, da predstavlja
veliko administrativno breme nacionalnim organom, ki morajo v vsakem primeru posebej
ocenjevati njegove številne okoliščine. V literaturi je prav tako zaslediti, da takšen pristop vodi
do situacije, kjer je dejansko Sodišče EU tisto, ki oblikuje in usmerja nadaljnji razvoj evropske
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socialne politike.126 V bran Sodišču EU je seveda potrebno izpostaviti številne
nekonsistentnosti v Direktivi 2004/38. Na primer, pričakuje se, da bodo ekonomsko neaktivni
državljani EU finančno samozadostni, medtem ko prag samozadostnosti ni nikjer konkretno
opredeljen; prošnja za socialno pomoč lahko vodi do izgona iz države članice, vendar le, če ta
predstavlja nesorazmerno breme za sistem socialne pomoči države članice itd. Po mnenju
številnih so tovrstne nedoslednosti namenske, pri čemer so države članice prepustile Sodišču
EU, da bo zapolnilo vrzeli v zakonodaji.127

3.2.1.8 Konec temeljnega statusa evropskega državljanstva?

Če je zadeva Brey nakazala novo smer razmišljanja Sodišča EU z ozirom na dostop državljanov
EU do socialnih pravic v državah članicah gostiteljicah, jo je nedavna odločitev v zadevi
Dano128 nedvomno potrdila. Šlo je za izjemno delikaten in politično obarvan primer, katerega
dejansko stanje je zaobjelo celotno paleto strahov, o katerih mediji dandanes obširno poročajo,
v njem pa je Sodišče EU naredilo velik korak nazaj in očitno spremenilo smer svojih dotedanjih
stališč.
Gospa Dano, romunska državljanka, ki pripada etnični manjšini Romov, se je kot noseča
najstnica preselila iz Romunije v Nemčijo, kjer biva njena sestra. S svojim sinom, čigar oče je
neznan in katerega je rodila pred dopolnjenim 16. letom starosti, sta od prihoda v Nemčijo
živela v stanovanju sestre gospe Dano, katera tudi plačuje za njuno hrano. Gospa Dano ni nikoli
delala, v Nemčiji pa bi najverjetneje težko našla zaposlitev zaradi pomanjkanja formalne
izobrazbe ter sposobnosti pisnega izražanja v nemškem jeziku. Čeprav njena sposobnost za delo
nikoli ni bila sporna, pa nič ne kaže na to, da je iskala zaposlitev. Kljub temu so nemške oblasti
njej in njenemu sinu kot državljanoma EU izdale potrdilo o pravici do prebivanja za nedoločen
čas. Gospa Dano za svojega sina prejema otroški dodatek kot tudi predujem za preživnino, ko
je zaprosila še za posebno obliko socialne pomoči (prejemek iz naslova temeljnega
zagotavljanja dajatev za iskalce zaposlitve), pa so nemške oblasti njeno prošnjo zavrnile na
podlagi dejstva, da ni bila delavka in da je prav iz tega razloga niso dolžne obravnati enako kot
nemške državljane.
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Sodišče EU je v svoji odločitvi najprej ponovilo svoje ugotovitve iz zadeve Brey, da »posebne
denarne dajatve, za katere se ne plačujejo prispevki“, iz člena 70(2) Uredbe št. 883/2004
spadajo pod pojem »pravice do socialne pomoči« v smislu člena 24(2) Direktive 2004/38129 ter
nato poudarilo, da člen 24(1) Direktive 2004/38 in člen 4 Uredbe št. 883/2004 sicer res
vsebujeta prepoved diskriminacije na podlagi državljanstva, vendar pa je ob tem potrebno
upoštevati tudi določbo člena 24(2) navedene direktive, ki vsebuje izjemo od načela prepovedi
diskriminacije. V skladu s to izjemo države članice gostiteljica niso dolžne podeliti pravice do
socialne pomoči v prvih treh mesecih prebivanja ali v obdobju iskanja zaposlitve, ki traja več
kot tri mesece, niti niso dolžne pred pridobitvijo pravice do stalnega prebivališča dodeliti
pomoči za vzdrževanje v času študija drugim osebam, razen delavcem, samozaposlenim
osebam, osebam, ki ohranijo tak status, in članom njihovih družin.«130 Na tej podlagi, ter ob
upoštevanju dejstev, da je gospa Dano prebivala v Nemčiji dlje kot tri mesece, tam ni iskala
dela in v to državo članico niti ni vstopila z namenom, da bi tam delala, je Sodišče EU ugotovilo,
da gospa Dano ne spada na področje osebne veljavnosti člena 24(2) Direktive 2004/38.131
V nadaljevanju je Sodišče EU preverjalo, ali člen 24(1) Direktive 2004/38 in člen 4 Uredbe št.
883/2004 nasprotujeta zavrnitvi dodelitve socialnih dajatev v položaju, kakršen je bil v
obravnavanem primeru. Pri tem je opozorilo, da kar zadeva dostopa do socialnih dajatev,
evropski državljani lahko zahtevajo enako obravnavanje kot državljani države članice
gostiteljice le, če na ozemlju države članice prebivajo ob spoštovanju pogojev iz Direktive
2004/38.132 Ob upoštevanju dejanskih okoliščin primera je tako izpostavilo, da »za prebivanje
daljše od treh mesecev veljajo za uresničevanje pravice do prebivanja pogoji iz člena 7(1)
Direktive 2004/38, v skladu s členom 14(2) te direktive pa se ta pravica ohrani samo, če
državljan EU in njegovi družinski člani te pogoje izpolnjujejo. Zlasti iz uvodne izjave 10
omenjene direktive je razvidno, da je namen teh pogojev med drugim preprečiti, da bi te osebe
postale nesorazmerno breme sistema socialne pomoči v državi članici gostiteljici.«133 Pri
presoji, ali lahko državljani EU, ki ne opravljajo poklicne dejavnosti in ki so v državi članici
gostiteljici prebivali več kot tri mesece, vendar manj kot pet let, zahtevajo enako obravnavanje
kot državljani države članice gostiteljice, kar zadeva pravic do socialnih dajatev, je Sodišče EU
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v nadaljevanju preverilo, ali so bili v zvezi s prebivanjem spoštovani pogoji iz člena 7(1)(b)
Direktive 2004/38 – med katerimi je tudi obveznost za državljana EU, ki ne opravlja poklicne
dejavnosti, da ima dovolj sredstev zase in za svoje družinske člane.
V tej luči je Sodišče EU pojasnilo, da je cilj Direktive 2004/38, kot izhaja iz njene uvodne izjave
10, izogniti se temu, da bi državljani EU, ki so državljani drugih držav članic, postali
nesorazmerno breme sistema socialne pomoči v državi članici gostiteljici. V nasprotju s tem
ciljem bi torej bilo, če bi lahko osebe, ki na podlagi omenjene direktive nimajo pravice do
prebivanja, zahtevale priznanje pravice do socialnih dajatev pod enakimi pogoji, kot so tisti, ki
veljajo za državljane. Dalje je ugotovilo, da se s členom 7(1)(b) omenjene direktive skuša
preprečiti, da bi ekonomsko neaktivni državljani EU uporabljali sistem socialnega varstva
države članice gostiteljice za financiranje svojega preživljanja. Morebiten obstoj neenakega
obravnavanja glede dodelitve socialnih dajatev med evropskimi državljani, ki so uresničili
pravico do prostega gibanja in prebivanja, ter državljani države članice gostiteljice je tako po
mnenju Sodišča EU neizogibna posledica omenjene direktive, države članice pa morajo imeti
možnost zavrniti dodelitev socialnih dajatev ekonomsko neaktivnim državljanom EU, ki
izvajajo pravico do prostega gibanja zgolj z namenom, da bi prejeli socialno pomoč v drugi
državi članici, čeprav nimajo zadostnih sredstev za priznanje pravice do prebivanja. Če bi
zadevni državi članici to pravico odvzeli, bi to, po besedah Sodišča EU pomenilo, »da bi osebe,
ki ob prihodu na ozemlje druge države članice ne bi imele dovolj sredstev za preživljanje,
samodejno pridobile ta sredstva s podelitvijo posebne denarne dajatve, za katero se ne
plačujejo prispevki in katere namen je upravičencem zagotoviti kritje preživninskih stroškov.«
Iz tega razloga je po mnenju Sodišča EU potrebno v vsakem primeru posebej opraviti konkreten
preizkus ekonomskega položaja zainteresirane osebe, brez upoštevanja zahtevanih socialnih
dajatev, za presojo, ali ta oseba izpolnjuje pogoj, da ima zadostna sredstva za priznanje pravice
do prebivanja na podlagi člena 7(1)(b) Direktive 2004/38.134
Na podlagi povedanega je Sodišče EU ugotovilo, da tožeči stranki v obravnavanem primeru
nista imeli zadostnih sredstev, zato tudi nista mogli zahtevati pravice do prebivanja v državi
članici gostiteljici na podlagi Direktive 2004/38 in posledično se tudi ne sklicevati na načelo
prepovedi diskriminacije iz člena 24(1) navedene direktive. Zaključilo je tudi, da določbe
nemškega prava, v skladu s katerimi so »od prejetja nekaterih posebnih denarnih dajatev, za
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katere se ne plačujejo prispevki v smislu člena 70(2) Uredbe št. 883/2004, izključeni državljani
drugih držav članic, ki v državi članici gostiteljici nimajo pravice do prebivanja na podlagi
Direktive 2004/38,« niso v neskladju s pravom EU.135
Na koncu je še dodalo, da zgornja ugotovitev velja tudi v zvezi z razlago člena 4 Uredbe št.
883/2004. Ker se namreč posebne denarne dajatve, za katere se ne plačujejo prispevki v smislu
člena 70(2) navedene uredbe, v skladu s četrtim odstavkom tega člena dodelijo izključno v
državi članici, v kateri zainteresirana oseba prebiva in v skladu z zakonodajo te države članice,
nič ne nasprotuje temu, da se zahteva, da morajo biti za dodelitev socialnih dajatev delovno
neaktivnim evropskim državljanom v državi članici gostiteljici izpolnjeni pogoji za pridobitev
pravice do zakonitega prebivanja v skladu z Direktivo 2004/38.136
Zanimivo je, da v predmetnem primeru Sodišče EU ni dejalo, da lahko države članice
državljanu EU odvzamejo pravico do zakonitega prebivanja iz razloga, ker je njihov sistem
socialne pomoči prekomerno obremenjen. Prav tako ni omenilo pravice evropskih državljanov
do enakega obravnavanja z državljani države gostiteljice z ozirom na socialne ugodnosti, vse
dokler ti zakonito prebivajo na njenem ozemlju. Namesto tega je Sodišče EU sledilo
generalnemu pravobranilcu Watheletu ter pozornost namenilo težavam, s katerimi se soočajo
države članice. V tej luči je izpostavilo, da bi države članice le stežka izpolnile vse zahteve,
izhajajoče iz prava EU, za odvzem oziroma preklic pravice do zakonitega prebivanja državljana
EU, ki je postal preveliko breme za državni proračun. Iz tega razloga je Nemčiji dovolilo, da
gospe Dano ni podelilo enakega dostopa do pravic socialne pomoči, brez da bi ji hkrati odvzelo
pravico do zakonitega bivanja. V obrazložitvi sodbe tudi ni zaslediti omembe načela, da je
izjeme od enakega obravnavanja potrebno razlagati ozko.137
Z vidika držav članic je zadeva Dano dobrodošla novost, ki dotedanji smeri razvoja sodne
prakse Sodišča EU s področja dostopa evropskih državljanov do socialnih pravic v državi
članici gostiteljici, niso bile najbolj naklonjene. Po zadevi Dano lahko namreč države članice
zadržijo enako obravnavanje katerekoli kategorije državljanov EU, ki izkoriščajo svojo pravico
do prostega gibanja, namesto da bi se podale na trnovo pot izgona državljana EU, ki je postal
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breme njihovega socialnega sistema.138 S političnega vidika to pomeni, da je Sodišče EU
ustvarilo socialno podskupino državljanov EU, ki se ne more zanesti na solidarnost, ki sicer
velja za druge državljane v državi gostiteljici.139

3.2.1.9 Vmesni zaključki

V zadevi Brey in Dano je Sodišče EU skušalo odpraviti pomanjkljivosti in nejasnosti iz
sekundarne zakonodaje EU z ozirom na pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ekonomsko neaktivni
evropski državljani pri uresničevanju svoje pravice do prostega gibanja. V okviru pojasnjevanja
neskladij v direktivi o prostem gibanju oseb je izpostavilo, da režima prostega gibanja ne gre
enačiti z usklajevanjem sistemov socialne varnosti, in na tej podlagi zaključilo, da se osebe, ki
v posamezni državi članici ne prebivajo zakonito, ne morejo sklicevati na načelo enakega
obravnavanja. V primerih, ko ni popolnoma jasno, ali imajo osebe z nezadostnimi sredstvi
pravico do prostega gibanja ali ne, je Sodišče EU napotilo na test »nesorazmernega bremena«.
Čeravno se tovrstna rešitev na prvi pogled, oziroma vsaj na abstraktnem nivoju, zdi dovolj
jasna, ostaja definicija (ne)zakonitega prebivanja, kot tudi uporaba pravil o nediskriminaciji,
zavita v tančico. Thym za to navaja tri razloge.140
Prvič, kot izhaja iz dosedanje sodne prakse Sodišča EU, obstajata dva alternativna pristopa k
ocenjevanju, ali evropski državljan predstavlja nesorazmerno breme za državo članico
gostiteljico, posledica česar je izguba pravic do prostega gibanja iz člena 7(1)(b) Direktive
2004/38 – sistemski in individualni. Medtem, ko je v skladu s prvim potrebno opraviti celovito
presojo bremena, ki bi ga dodelitev socialnih dajatev konkretno pomenila za celotni nacionalni
sistem socialne pomoči, je v skladu z drugim potrebno upoštevati posamične okoliščine, ki
zaznamujejo položaj zainteresirane osebe.141 Verjetno ni potrebno posebej izpostavljati, da
omenjena pristopa lahko pripeljeta do različnih ugotovitev oziroma zaključkov.
Drugič, dostop do socialnih ugodnosti je odvisen od vprašanja, do katere mere je evropski
državljan integriran v družbo države članice gostiteljice, kar se presoja z že omenjenim testom
dejanske povezave (t.i. »real link« test). Kriteriji za tovrstno presojo niso točno določeni in tako
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v veliki meri ostajajo v diskrecijski presoji tistega (nacionalnega) organa, ki v konkretnem
primeru presoja o zadevi.
In tretjič, v skladu z osnovnimi načeli prava EU je pravica do prostega gibanja pridobljena
avtomatsko, z izpolnitvijo določenih pogojev, na prav takšen način pa je tudi izgubljena.
Pravica do zakonitega bivanja v državi članici gostiteljici je tako izgubljena v trenutku, ko oseba
postane »nesorazmerne breme«, ko izgubi status iskalca zaposlitve oziroma delavca.
Fleksibilnost teh pragov znatno prispeva k pravni negotovosti, kar še posebej drži v mejnih
primerih.
Na podlagi zadeve Brey in Dano se zdi, da se Sodišče EU, pri razlaganju pojma evropskega
državljanstva ter mejah njegove solidarnosti, vedno bolj oddaljuje od t.i. modela prebivališča,
v skladu s katerim je za dostop do socialnih ugodnosti v državi članici gostiteljici ključnega
pomena samo dejstvo prebivanja v njej, ter se nagiba k t.i. modelu integracije, v skladu s katerim
je za enakopraven dostop do socialnih ugodnosti v državi članici gostiteljici ključnega pomena
določena (zadostna) stopnja integracije v družbo slednje. Temeljni status evropskih državljanov
tako, po oceni Thyma, postaja vse prej kot to.142

3.2.2 Pravica iskalcev zaposlitve – državljanov EU do socialnih pravic v državi članici gostiteljici
Direktiva 2004/38 razlikuje med iskalci, ki v državi članici prvič iščejo zaposlitev,143 in iskalci
zaposlitve, ki so v njej že bili zaposleni, pa so zaposlitev neprostovoljno izgubili.

3.2.2.1 Iskalci zaposlitve, ki so predhodno izgubili zaposlitev v državi članici gostiteljici

Za iskalce zaposlitve, ki so v državi članici gostiteljici že bili zaposleni, pa so zaposlitev
neprostovoljno izgubili, direktiva določa, da pod določenimi pogoji in za določen čas ohranijo
status delavca oziroma samozaposlene osebe tudi po tem, ko zaposlitev izgubijo. V skladu s
tretjim odstavkom 7. člena direktive, državljan EU, ki ni več delavec ali samozaposlena oseba,
ohrani ta status, »če je ustrezno prijavljen kot neprostovoljno brezposeln, potem ko je bil
zaposlen več kot eno leto in je prijavljen kot iskalec zaposlitve pri ustreznem zavodu za
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zaposlovanje« ali »če je ustrezno prijavljen kot neprostovoljno brezposeln, potem ko se mu je
iztekla pogodba o zaposlitvi za določen čas, krajši od enega leta, ali potem, ko je postal
neprostovoljno brezposeln v prvih dvanajstih mesecih in se je prijavil kot iskalec zaposlitve pri
ustreznem zavodu za zaposlovanje. V tem primeru ohrani status delavca za dobo najmanj šestih
mesecev.« Takšna ureditev, ki delavcu še nekaj časa po izgubi zaposlitve omogoča ohranitev
tega statusa, je smiselna tudi upoštevaje nacionalne ureditve, v skladu s katerimi so delavci po
prenehanju delovnega razmerja nekaj časa še zavarovani ter upravičeni do prejemanja
nadomestila za brezposelne osebe, za kar so tekom trajanja zaposlitve tudi plačevali prispevke.

3.2.2.2 Iskalci prve zaposlitve v državi članici gostiteljici

V osemdesetih letih prejšnjega stoletja so bili iskalci prve zaposlitve, z vidika enakega dostopa
do socialnih prejemkov, najverjetneje iz strahu pred socialno motivirano migracijo, v veliki
meri obravnavani kot ekonomsko neaktivne osebe, na katere se tudi ni raztezala prepoved
diskriminacije. V tej luči je bil dostop do socialnih ugodnosti, kot danes izhajajo iz drugega
odstavka 7. člena Uredbe 492/2011,144 omejen izključno na ekonomsko aktivne osebe, kar je
potrdilo tudi Sodišče EU v zadevi Lebon.145
Do preobrata na tem področju je prišlo šele z uvedbo državljanstva EU - statusa, ki pripada
državljanom vseh držav članic, ne glede na to, ali so ekonomsko aktivni ali ne. Pa ne po zaslugi
zakonodajalca EU, temveč Sodišča EU, ki je omenjen institut razlagalo precej širiko. Z razlago
pojma evropskega državljanstva so bile pravice enakega dostopa do socialnih ugodnosti tako
sčasoma razširjene tudi na ekonomsko neaktivne osebe, vključno z iskalci zaposlitve. Čeravno
ob tem še vedno obstajajo številne nejasnosti, kot bo predstavljeno v nadaljevanju.146
V zadevi Collins147 je Sodišče EU spremenilo svoje stališče, ki ga je zavzelo v zgoraj omenjeni
zadevi Lebon. G. Collins, sicer irski in ameriški državljan, je v Veliki Britaniji (v nadaljevanju:
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VB), kamor je prišel z namenom iskanja zaposlitve, zaprosil za nadomestilo za iskalce
zaposlitve. Do slednjega bi bil, v skladu z zakonodajo VB, upravičen, če bi tam stalno prebival,
imel status delavca ali pa sicer imel pravico do prebivanja v njej. Njegova prošnja za
nadomestilo je bila s strani britanskih oblasti zavrnjena z obrazložitvijo, da mu nadomestilo ne
gre, ker v VB nima stalnega prebivališča. Sodišče EU se je v svoji odločitvi naslonilo na institut
evropskega državljanstva ter sklenilo, da VB priseljencem – iskalcem zaposlitve, zgolj na
podlagi dejstva, da v njej stalno ne prebivajo, ne sme zavrniti nadomestila za iskalce zaposlitve.
Obrazložilo je, da »ob upoštevanju uvedbe državljanstva Unije in sodne interpretacije pravice
njenih državljanov do enakega obravnavanja, iz dometa [drugega odstavka 45. člena PDEU],
ki izpostavlja osnovno načelo enakega obravnavanja, kot je zagotovljeno v [18. členu PDEU],
ni več mogoče izključiti ugodnosti finančne narave, namenjene lažjemu dostopu do zaposlitve
na trgu dela v državi članici. Interpretacija dometa načela enakega obravnavanja v zvezi z
dostopom do zaposlitve mora odražati ta razvoj, za razliko od interpretacije, podane v zadevi
Lebon...«148
Čeprav je Sodišče EU v predmetni zadevi torej precej razširilo domet podeljevanja socialnih in
drugih ugodnosti iskalcem zaposlitve, pa je po drugi strani v njej razvilo temelje za »pristno«
zahtevo oz. zahtevo »dejanske povezave«, ki državam članicam nudijo mehanizem omejevanja
socialnih in drugih ugodnosti na podlagi stopnje prosilčeve integracije v državo gostiteljico.
Istočasno z razširitvijo kroga upravičencev do socialnih prejemkov je Sodišče EU na drugi
strani jasno izpostavilo, da določene omejitve še vedno (lahko) obstajajo. Države članice
gostiteljice kot pogoj za prejemanje socialnih ugodnosti tako smejo povsem legitimno in
legalno predpisati obstoj določene dejanske in pristne povezave med prosilcem socialnih
prejemkov in trgom dela, kot so na primer dejansko in dlje časa trajajoče iskanje zaposlitve na
njenem ozemlju, registracija na zavodu za zaposlovanje, določen čas prebivanja na ozemlju
države članice gostiteljice, kot tudi družinske povezave, 149 s čimer se zdi, da je Sodišče EU
zamejilo svojo, na prvi pogled zelo radodarno, razlago glede upravičencev do socialnih
ugodnosti. Ob tem je sicer tudi izpostavilo, da teh pogojev ni dopustno uporabiti nesorazmerno
in diskriminatorno.
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V tej luči je zaključilo, da mora VB v primeru g. Collinsa z objektivnimi razlogi utemeljiti, da
je bila odločitev o zavrnitvi njegovega predloga za prejemanje nadomestila sorazmerna in
legitimna in da ni temeljila izključno na državljanstvu.
V zadevi Vatsouras150 je Sodišče sledilo liniji argumentacije iz zadeve Collins. Primer
Vatsouras se je nanašal na osnovno nemško ugodnost za iskalce zaposlitve, katero so nemške
oblasti štele za socialno pomoč v smislu drugega odstavka 24. člena Direktive 2004/38. Sodišče
EU se s takšno kategorizacijo ni strinjalo, svoje stališče pa je podprlo z argumentom, da je
smisel ugodnosti, kot je predmetna, cilj katere je zagotoviti, da si iskalci zaposlitve zagotovijo
sredstva za preživljanje, najverjetneje v lažjem dostopu slednjih do trga dela, zaradi česar je ni
mogoče opredeliti kot socialno pomoč – ne glede na to, kako je takšna ugodnost poimenovana
oziroma kategorizirana pod nacionalno zakonodajo. V nadaljevanju je ponovilo tudi svoje
stališče iz zadeve Collins, da se iskalcem zaposlitve ne sme odreči dostopa do socialnih
ugodnosti, v kolikor med njimi in trgom dela obstaja dejanska in pristna povezava, kar morajo
nacionalni organi oziroma nacionalna sodišča presoditi v vsakem primeru posebej.151
V zadevi Collins in Vatsouras je Sodišče EU torej jasno izpostavilo, da iskalcev zaposlitve ni
mogoče avtomatično izključiti iz prejemanja socialnih ugodnosti, namen katerih je zagotoviti
lažji dostop do trga dela. Do vprašanja, kako je z dostopom iskalcev zaposlitve do drugih
socialnih ugodnosti, katerih primarni cilj ni v olajševanju dostopa do trga dela, pa se Sodišče
EU ni opredelilo. Nepojasnjeno je tako ostalo predvsem, ali lahko države članice omejitve do
tovrstnih socialnih prejemkov opredelijo na splošno v svoji zakonodaji, ali je tudi v tem primeru
potrebna predhodna analiza vsakega primera posebej.152
Pričakovati je bilo, da bo Sodišče EU odgovor na to vprašanje podalo v zadevi Alimanovic.153
26. marca 2015 je generalni pravobranilec Wathelet podal svoje mnenje o zadevi, pri čemer je
poudaril, da je potrebno razlikovati med tremi različnimi situacijami. Prvič, upoštevaje
odločitev Sodišča EU v zadevi Dano,154 državljana EU, ki se preseli v drugo državo članico in
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tam prebiva brez namena iskanja zaposlitve, se lahko legitimno izključi iz prejemanja socialnih
prejemkov. Drugič, država članica lahko prav tako povsem legitimno zavrne podelitev tovrstnih
socialnih prejemkov evropskim državljanom, ki so prispeli na njeno ozemlje z namenom
iskanja zaposlitve. Tretjič, državljana EU, ki je v preteklosti več kot tri mesece prebival na
ozemlju dotične države članice in bil tam tudi zaposlen, ni mogoče avtomatično izključiti iz
prejemanja socialnih prejemkov, temveč mora osebi biti dana možnost, da dokaže obstoj t.i.
»pristne povezave« z državo članico gostiteljico, na podlagi katere bi bila upravičene do
prejemanja teh koristi. Po mnenju generalnega pravobranilca Watheleta je obstoj takšne
povezave mogoče dokazati z družinskimi okoliščinami, dejstvom, da oseba že dlje časa išče
zaposlitev ipd. A Sodišče EU je v zadevi Alimanovic 15. septembra 2015 podalo nekoliko
drugačno odločitev od pričakovane, pri čemer se je odločilo za bolj omejujoč pristop kot v svoji
predhodni sodni praksi, ki pa kljub temu še vedno pušča nekatera odprta vprašanja.
Primer Alimanovic zadeva Nazifo Alimanović, švedsko državljanko, in njeno družino, ki se je
leta 2010 preselila iz Švedske v Nemčijo. Po njihovem prihodu v Nemčijo sta bili Nazifa
Alimanović in njena hči Sonita manj kot eno leto zaposleni v okviru kratkotrajnih zaposlitev
oziroma ukrepov za spodbujanje zaposlovanja. Po izgubi zaposlitve je bil Nazifi Alimanović
dodeljen družinski dodatek za njena otroka Valentino in Valentina, s hčerjo Sonito pa sta
prejemali dajatve iz okvira temeljnega varstva na podlagi Knjige II nemškega Socialnega
zakonika, in sicer dajatve za kritje preživninskih stroškov za dolgotrajno brezposelne, tako
imenovani »Arbeitslosengeld II«, ter socialne dodatke za upravičence, ki niso zmožni za delo,
pri čemer sta bila njihova upravičenca njena druga dva otroka, Valentina in Valentino (v
nadaljevanju: zadevne dajatve). Po poteku šestih mesecev, odkar sta ga. Alimanović in njena
hči Sonita izgubili zaposlitev, jima je nemški Zavod za zaposlovanje prenehal izplačevati
zadevne dajatve, nemško socialno sodišče pa se je obrnilo na Sodišče EU z vprašanjem, ali je
družina Alimanović po pravu EU še vedno upravičena do teh dajatev ali ne.155
Sodišče EU je ponovilo svoje stališče iz zadeve Dano ter zadevne dajatve opredelilo kot dajatve
socialne pomoči v smislu drugega odstavka 24. člena Direktive 2004/38 in ne kot ukrepe za
olajševanje dostopa do trga dela države članice.156 To razlikovanje je pomembno, saj omenjena
direktiva določa, da je dostop do dajatev iz naslova socialne pomoči mogoče odreči iskalcem
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prve zaposlitve za ves čas iskanja zaposlitve ter vsem državljanom EU v prvih treh mesecih
njihovega prebivanja v državi članici gostiteljici. Poleg tega tudi iz pretekle sodne prakse
Sodišča EU izhaja, da so iskalci prve zaposlitve upravičeni zgolj do dajatev za olajševanje
dostopa do trga dela, ne pa tudi do dajatev iz naslova socialne pomoči. Sodišče se v zadevi
Alimanovic bežno sklicuje na to preteklo sodno prakso, pri čemer pa se vrednostno do nje ne
opredeli. V tej luči je potrebno opomniti, da je vprašanje dostopa iskalcev zaposlitev do teh
istih dajatev, kot v zadevi Alimanovic, še odprto, in sicer v okviru zadeve Garcia-Nieto.157
V nadaljevanju predmetne zadeve se je Sodišče EU posvetilo vprašanju, ali je evropskim
državljanom, ki so bili v preteklosti kratek čas zaposleni v državi članici gostiteljici, mogoče
odreči ugodnosti iz naslova socialne pomoči. Ta kategorija oseb v Direktivi 2004/38 sicer
izrecno ni izključena iz enakega obravnavanja glede dostopa do socialne pomoči, kar pa še ne
pomeni, da je do slednje tudi upravičena. Pri iskanju odgovora na to vprašanje si je Sodišče EU
pomagalo z razlago pravila enakega obravnavanja iz Direktive 2004/38, kjer je določeno, da se
državljani EU lahko zanesejo na enako obravnavanje kot državljani države članice gostiteljice
le, če na ozemlju slednje prebivajo ob spoštovanju pogojev iz omenjene direktive.
V zvezi s tem člen 7(3)(c) Direktive 2004/38 določa, da delavec ohrani status delavca za dobo
najmanj šestih mesecev, če je ustrezno prijavljen kot neprostovoljno brezposeln, potem ko se
mu je iztekla pogodba o zaposlitvi za določen čas, krajši od enega leta, ali potem ko je postal
neprostovoljno brezposeln v prvih dvanajstih mesecih in se je prijavil kot iskalec zaposlitve pri
ustreznem zavodu za zaposlovanje. V tem obdobju zadevni državljan EU obdrži pravico do
prebivanja v državi članici gostiteljici na podlagi člena 7 Direktive 2004/38 in se torej lahko
sklicuje na načelo enakega obravnavanja iz člena 24(1) navedene direktive. Kot je Sodišče EU
razsodilo že v zadevah Vatsouras in Koupatantze,158 imajo evropski državljani, ki so ohranili
status delavca na podlagi člena 7(3)(c) Direktive 2004/38, v navedenem obdobju najmanj šestih
mesecev pravico do dajatev socialne pomoči. Ker v predmetni zadevi ni bilo sporno, da Nazifa
Alimanović in njena hči Sonita, ki sta status delavk obdržali najmanj šest mesecev po koncu
njune zadnje zaposlitve, navedenega statusa nista več imeli, ko sta bili izključeni od prejemanja
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zadevnih dajatev, je Sodišče EU odločilo, da kot bivši delavki na ozemlju Nemčije nista več
prebivali ob spoštovanju pogojev iz direktive.159
Za razliko od pretekle sodne prakse,160 ki je zahtevala individualno presojo vprašanja, ali se
državljana EU lahko izžene oziroma ali predstavlja nesorazmerno breme za njen sistem socialne
pomoči, pa se je Sodišče EU v konkretnem primeru postavilo na stališče, da tovrstna presoja ni
potrebna, ker že Direktiva 2004/38 v zadostni meri upošteva individualni položaj delavcev.
Posebno šestmesečno obdobje po prenehanju poklicne dejavnosti, v katerem se pravica do
socialne pomoči ohrani, s tem da zadevnim osebam omogoča, da se nedvoumno seznanijo s
svojimi pravicami in obveznostmi, po mnenju Sodišča EU »zagotavlja visoko stopnjo pravne
varnosti in preglednosti pri dodeljevanju dajatev socialne pomoči iz okvira temeljnega varstva
in je v skladu z načelom sorazmernosti«.161 Nazadnje pa je Sodišče EU glede celovite presoje
bremena, ki bi ga dodelitev dajatve konkretno pomenila za celoten sistem socialne pomoči,
ugotovilo še, »da je pomoč, dodeljeno enemu samemu prosilcu, težko šteti za „nesorazmerno
breme“ za državo članico v smislu člena 14(1) Direktive 2004/38, saj tako breme za zadevno
državo članico ne bi nastalo ob vložitvi posamezne prošnje, temveč nujno šele ob seštetju vseh
posameznih prošenj, ki bi ji bile predložene.«162
Enako kot v zadevi Dano, Sodišče EU v zadevi Alimanovic ni izrecno ovrglo svoje predhodne
sodne prakse, vendar pa je omogočilo državam članicam, da lažje upravičijo zavrnitev
ugodnosti, kot bi sicer lahko na podlagi predhodne sodne prakse.163
Kar je v predmetni zadevi presenetljivo, je to, da je Sodišče EU preprosto uporabilo definicijo
Direktive 2004/38 glede bivših delavcev. Še v svoji odločitvi v zadevi Saint-Prix164 leta 2014
je namreč vztrajalo, da je pojem "delavca" opredeljen v Pogodbah in ne v sekundarni
zakonodaji, zato je Sodišče EU tisto, ki pojmu daje pomen. Takrat je tako odločilo, da ženska,
ki preneha z delom tik pred porodom, pod določenimi pogoji obdrži status delavke - in s tem
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dostop do socialnih prejemkov. V sodbi v zadevi Alimanovic pa je Sodišče EU preprosto sledilo
opredelitvi pojma nekdanjega delavca, kot izhaja iz prej omenjene direktive, brez da bi
razveljavilo oziroma se vsaj z besedo opredelilo do svojega stališča v predhodni sodbi v zadevi
Saint-Prix. Kot je kritičen Peers, strogo sledenje natančnemu besedilu direktive v tem kontekstu
zagotovo prispeva k pravni varnosti, k slednji pa nikakor ne prispeva preprosto ignoriranje
očitno nasprotujočih-si linij sodne prakse.165
Nič manj presenetljivo ni dejstvo, da Sodišče EU ni sledilo mnenju generalnega pravobranilca
glede upoštevanja posamičnega položaja zadevne osebe pri odločanju o sprejetju ukrepa
odstranitve ali ugotovitve, da oseba med prebivanjem pomeni nesorazmerno breme za sistem
socialne pomoči. Sodišče EU tako izrecno razlikuje med individualno oceno, ki ga Direktiva
2004/38 zahteva z ozirom na izgon, in vprašanjem dostopa do socialnih dajatev. Poleg tega se
zdi, da je Sodišče EU s svojo odločitvijo v zadevi Alimanovic dejansko ukinilo varstvo pravice
do prebivanja, katerega zakonodaja EU izrecno priznava upravičencem do socialne pomoči, saj
je na podlagi njegove obrazložitve moč sklepati, da vsaka posamezna oddana vloga za socialno
pomoč pomeni nesorazmerno breme za nacionalni sistem socialne pomoči, in sicer zaradi
drugih vlog, ki jih drugi ljudje vložijo v enakem položaju.166
Na koncu je potrebno omeniti še, da iskalci zaposlitve lahko zaprosijo za nadomestilo za iskalce
zaposlitve tudi v tistih državah članicah,167 kjer tovrstni prejemki ne zapadejo pod prejemke
socialne varnosti, temveč pod t.i. posebne denarne dajatve, za katere se ne plačujejo prispevki
(t.i. »SNBC«, kot omenjeno že zgoraj), v skladu s Prilogo X Uredbe št. 883/2004. Ker se slednje
podeljujejo izključno v državi članici, kjer ima oseba stalno prebivališče, so iskalci zaposlitve
do nje upravičeni, če tam stalno prebivajo.168
Kot je bilo že omenjeno, imajo iskalci zaposlitve pravico do prebivanja v državi članici
gostiteljici tako dolgo, dokler lahko dokažejo, da aktivno iščejo zaposlitev in da imajo dejanske
možnosti, da bodo zaposlitev tudi našli – četudi v tem času nimajo zadostnih finančnih
sredstev.169 V času iskanja zaposlitve imajo pravico do enakega obravnavanja z nacionalnimi
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iskalci zaposlitve z ozirom na dostop do socialnih ugodnosti, namenjenim olajševanju dostopa
do zaposlitve, kakor tudi z ozirom na posebne denarne dajatve, za katere se ne plačujejo
prispevki (SNCB).170
Ne glede na zgoraj rečeno, pa lahko država članica utemeljeno omeji podelitev ugodnosti, cilj
katerih je olajšati dostop iskalcev do zaposlitve, zgolj na tiste, ki uspejo izkazati dejansko
povezavo z njenim trgom dela. To se seveda izkaže za problematično pri iskalcih, ki prvič iščejo
zaposlitev v državi članici gostiteljici, saj v njej še nikoli niso delali. Vendar pa je po mnenju
Sodišča EU obstoj takšne dejanske povezave mogoče dokazati že s tem, da dotična oseba v
državi članici že nekaj časa pristno išče zaposlitev.171 Za namene potrditve statusa iskalca
zaposlitve nacionalni organi običajno zahtevajo dokazila, kot so vabila na razgovor, registracija
pri zavodu za zaposlovanje, sodelovanje pri dejavnostih, organiziranih s strani slednjega ipd.
Nasprotno, daljša obdobja brezposelnosti pomenijo, da oseba nima dejanskih možnosti, da
najde zaposlitev, zaradi česar sledi izguba dostopa do socialnih ugodnosti.172
Medtem ko je test dejanske povezave (»real link« test) po eni strani mogoče razumeti kot oviro,
ki preprečuje socialno motivirano preseljevanja znotraj EU, pa po drugi strani predstavlja
mehanizem, s katerim je Sodišče EU evropskim državljam odprlo vrata do nacionalnih sistemov
socialne varnosti.173 V literaturi je zaznati predvsem kritiko, da je Sodišče EU v tem obziru
zavzelo stališče, ki ni v skladu z duhom in besedilom Direktive 2004/38. Podlage za drugačno
obravnavanje iskalcev zaposlitev v primerjavi z ostalimi kategorijami ekonomsko neaktivnih
oseb, kot na primer študentov, v direktivi namreč ni zaslediti. Nasprotno, iz 21. člena preambule
omenjene direktive izhaja, da »bi bilo treba prepustiti državi članici gostiteljici, da odloči, ali
bo dodelila socialno pomoč drugim državljanom Unije kot tistim, ki so delavci ali
samozaposlene osebe ali ki ohranijo ta status, ali njihovim družinskim članom za prve tri
mesece prebivanja ali za daljše obdobje v primeru iskalcev zaposlitve ali pomoč za vzdrževanje
v času študija, vključno s poklicnim usposabljanjem, pred pridobitvijo pravice do stalnega
prebivališča.« Z vidika dostopa do socialne solidarnosti direktiva, za razliko od Sodišča EU,
tako ne razlikuje med tremi različnimi kategorijami migrantov EU - kratkoročnimi obiskovalci,
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študenti in novoprispelimi iskalci zaposlitve, temveč te tri kategorije vse izključuje iz
nacionalnih sistemov socialne varnosti, saj po eni strani vanj ne prispevajo, po drugi pa zaradi
dolžine svojega bivanja niso (v zadostni meri) integrirani v družbo države gostiteljice. Test
dejanske povezave se tako zdi preširok, poleg tega je njegova izvedba prepuščena pristojnim
nacionalnim organom, nenazadnje pa tudi dopušča, da so socialne ugodnosti podeljene osebam,
katerih integriranost v družbo države članice gostiteljice je zgolj potencialna.174

3.2.3 Pravica delavcev – državljanov EU do socialnih pravic v državi članici gostiteljici
Ker se šteje, da so delavci in samozaposlene osebe neposredno povezani z družbo države
gostiteljice zaradi njihovega prispevka k njenemu gospodarstvu, je njihova pravica do enakega
obravnavanja najbolj dosledno izpeljana. V tej luči imajo od prvega dne zaposlitve oziroma
opravljanja dejavnosti dostop do številnih socialnih dajatev, kot so dajtev za bolezen,
materinstvo in očetovstvo, invalidnost, starost, brezposelnost ipd.175 Poleg tega uživajo tudi
enake socialne in davčne ugodnosti kot domači delavci,176 prav tako od prvega dne zaposlitve
oziroma opravljanja dejavnosti dalje.
Kot je bilo omenjeno že zgoraj, je pojem »delavca« potrebno razlagati široko, v skladu z razlago
podano s strani Sodišča EU v zadevi Levin.177 Čeravno se zdi, da je Sodišče EU s takšno razlago
podalo jasno in nedvoumno definicijo pojma »delavec«, je na tem mestu potrebno opozoriti, da
je presoja omenjenih kriterijev prepuščena nacionalnim sodiščem,178 ki morajo v vsakem
primeru posebej narediti splošno oceno dotičnega delovnega razmerja ter na podlagi takšne
ocene skleniti, ali gre za »delavca« ali ne.179 Težava, ki pri tem nastane, seveda je, da lahko
nacionalna sodišča, kljub smernicam podanim s strani Sodišča EU, enake primere razlagajo
drugače, na škodo enakega obravnavanja evropskih državljanov v vseh državah članicah.
Medtem, ko bi na primer belgijsko sodišče ocenilo, da konkretne okoliščine določenega
delovnega razmerja niso takšne, da bi lahko bilo govora o »delavcu«, bi avstrijsko sodišče te
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iste okoliščine ocenilo drugače in delavcu priznalo vse pravice in ugodnosti, ki mu gredo po
pravu EU na podlagi njegovega delavskega statusa.
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4. PRAVICA DRŽAVLJANOV EU DO SOCIALNEGA STANOVANJA V
DRŽAVI ČLANICI GOSTITELJICI
4.1 Pravica do stanovanja kot temeljna pravica prava EU
Pravica do stanovanja je priznana v številnih pravnih aktih, ki zavezujejo EU. V 25. členu
Splošne deklaracije človekovih pravic, ki so jo sprejeli Združeni narodi leta 1948, je denimo
določeno, da ima "vsakdo […] pravico do takšne življenjske ravni, ki zagotavlja njemu in
njegovi družini zdravje in blaginjo, vključno s hrano, obleko, stanovanjem, zdravniško oskrbo
in potrebnimi socialnimi storitvami." Iz 31. člena Evropske socialne listine Sveta Evrope,
sprejete leta 1961 in spremenjene 1996, izhaja: "Da bi zagotavljale učinkovito uresničevanje
pravice do nastanitve, se pogodbenice zavezujejo, da sprejmejo ukrepe, s katerimi: pospešujejo
dostop do nastanitve primernega standarda; preprečujejo in zmanjšujejo brezdomstvo z
namenom, da bi ga postopno odpravile; vplivajo na ceno nastanitve tako, da bo dostopna tistim
brez zadostnih sredstev." Dalje, Listina EU o temeljnih pravicah v svojem 34. členu določa: "V
boju proti socialni izključenosti in revščini Unija priznava in spoštuje pravico do socialne
pomoči in pomoči pri pridobitvi stanovanj, ki naj zagotovita dostojno življenje vsem, ki nimajo
zadostnih sredstev, v skladu s pravili, ki jih določajo pravo Unije ter nacionalne zakonodaje in
običaji." Stanovanjska politika je tudi del strategije Evropa 2020,180 pravica do stanovanja pa
je prav tako vključena v številne ustave držav članic ali pa jo ureja posebna zakonodaja,
namenjena njenemu učinkovitemu uveljavljanju.181
Tako na mednarodni kot na ravni EU velja, da je primerno stanovanje predpogoj za družbeno
integracijo posameznikov in njihovih družin.182 Kot ugotavlja Hencks, se v skladu s 36. členom
Listine EU o temeljnih pravicah pravica do stanovanja v večini držav članic uveljavlja v okviru
storitve splošnega gospodarskega pomena, saj tržne sile same ne morejo zagotoviti dostojnega
stanovanja vsem evropskim državljanom, v skladu s Protokolom št. 26 k Lizbonski pogodbi pa
so za zagotavljanje, financiranje in organizacijo storitev splošnega gospodarskega pomena
pristojne predvsem države članice in njihovi nacionalni, regionalni in lokalni organi, ki imajo
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pri tem široko diskrecijsko pravico in svobodo demokratične izbire, kar pomeni, da organi
oblasti niso dolžni zagotoviti dostopa do stanovanj vsem osebam, ki zanj zaprosijo.183
Kljub temu, da EU na področju stanovanjske politike nima neposrednih pristojnosti,
dodeljevanje neprofitnih stanovanj v najem sodi pod definicijo socialne pomoči in torej spada
na področje uporabe PDEU, saj predstavlja socialno ugodnost.184
V okviru socialnih ugodnosti pa je potrebno upoštevati prepoved diskriminacije na podlagi
državljanstva, kot je, med drugim, opredeljena v 18. členu PDEU ter v 24. členu Direktive
2004/38/ES. Slednja v 24(1) členu določa splošno načelo enakega obravnavanja, na podlagi
katerega bi morali vsi državljani EU, ki na podlagi te direktive prebivajo na ozemlju države
članice gostiteljice, uživati enako obravnavanje kot državljani te države članice v okviru
Pogodbe. V 24(2) členu pa Direktiva določa izjemo, ki se nanaša na obdobje pred pridobitvijo
pravice do stalnega prebivanja. Direktiva v uvodni izjavi 21 v povezavi s členom 24(2) določa,
da bi bilo treba prepustiti državi članici gostiteljici, da odloči, ali bo dodelila socialno pomoč
drugim državljanom EU kot tistim, ki so delavci ali samozaposlene osebe ali tistim, ki ta status
ohranijo, oziroma njihovim družinskim članom, v prvih treh mesecih prebivanja ali daljšem
obdobju v primeru iskalcev zaposlitve ali pomoč za vzdrževanje v času študija, vključno s
poklicnim usposabljanjem, pred pridobitvijo pravice do stalnega prebivališča. Skladno z
ustaljeno sodno prakso Sodišča EU je potrebno člen 24(2) omenjene direktive, kot izjemo od
načela enakega obravnavanja, razlagati ozko.185
V tej luči je v nadaljevanju naloge predstavljena in kritično analizirana nacionalna zakonodaja
posameznih držav članic z vidika nediskriminatornega dostopa evropskih državljanov do
socialnih stanovanj v državi članici gostiteljici, kot tudi sodna praksa Sodišča EU s predmetnega
področja. Namen te analize je dognati v kolikšni meri so države članice dandanes še suverene
na področju stanovanjske politike in ali je funkcija prava EU res zgolj v medsebojnem
usklajevanju nacionalnih sistemov socialne varnosti, ali je v njem že zaznati tudi elemente
harmonizacije.
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4.2 Sodna praksa Sodišča EU s področja pravice državljanov EU do socialnega
stanovanja v državi članici gostiteljici
4.2.1 Starejši pristop – primer Italije
Že v poznih osemdesetih letih prejšnjega stoletja se je Sodišče EU ukvarjalo z vprašanjem
dovoljenosti omejevanja dostopa do pravice do socialnega stanovanja državljanom drugih
držav članic v državi članici gostiteljici. V zadevi Komisija proti Italiji186 je Sodišče EU že leta
1988 zavzelo jasno stališče do omenjenega vprašanja – čeravno ne skozi prizmo evropskega
državljanstva, temveč z vidika prostega gibanja delavcev, pravice do ustanavljanja ter
opravljanja storitev in splošne prepovedi diskriminacije glede na državljanstvo.
Takratna italijanska zakonodaja187 je določala, da so zgolj italijanski državljani upravičeni do
nakupa ali najema stanovanja, zgrajenega oziroma obnovljenega s pomočjo javnih sredstev, ter
do pridobitve hipotekarnega posojila po znižani, subvencionirani stopnji. Na tej pravni podlagi
je bila zavrnjena prošnja belgijskega državljana, prebivajočega ter samozaposlenega v Bologni,
za pridobitev znižane (subvencionirane) obrestne mere pri hipotekarnem posojilu za nakup
stanovanja v Bologni.188
V skladu z določbo takratnega 169. člena Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske
skupnosti (v nadaljevanju: PEGS) je Komisija vložila tožbo zoper Republiko Italijo pred
Sodiščem EU, saj ji je očitala, da je njena zgoraj omenjena zakonodaja, ki predpostavlja obstoj
italijanskega državljanstva za dostop do socialnega stanovanja oziroma do subvencionirane
obrestne mere pri najemu hipotekarnega posojila, v nasprotju z določbami o prostem gibanju
delavcev, odpravi diskriminacije na podlagi državljanstva delavcev, pravici do ustanavljanja ter
opravljanja storitev, kot izhajajo iz členov 48, 52 in 59 PEGS, kot tudi z določbo člena 9(1)
Uredbe Sveta št. 1612/68 (danes 9. člen Uredbe 492/2011), ki je določal, da »delavec, ki je
državljan države članice in ki je zaposlen v drugi državi članici, uživa vse pravice in ugodnosti,
ki jih imajo domači delavci glede stanovanja, vključno z lastništvom stanovanja, ki ga
potrebuje.«189
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Sodišče EU je v svoji odločbi pojasnilo, da je namen določb člena 52 in 59 PEGS190 predvsem
v tem, da se na področju dejavnosti samozaposlenih oseb uveljavi načelo enakega obravnavanja
iz 7. člena PEGS, kjer je bilo jasno navedeno, da je vsaka diskriminacija glede na državljanstvo
prepovedana.191 V nadaljevanju je Sodišče EU izpostavilo, da je z namenom doslednega
izvajanja določb PEGS o prostem ustanavljanju ter opravljanju storitev, omenjeno prepoved
diskriminacije glede na državljanstvo potrebno razlagati široko. Edina pravilna razlaga
prepovedi je torej tista, ki se ne razteza zgolj na posebne določbe o opravljanju poklicnih
dejavnosti, temveč tudi na tiste bolj splošne, ki se nanašajo na splošnejše dejavnosti, ki jih je
moč opredeliti kot pomožne z ozirom na uresničevanje poklicnih dejavnosti. Po mnenju Sodišča
EU v to kategorijo nedvomno sodi tudi pravica do nakupa in najema nepremičnin, kot tudi
pravica do pridobitve različnih vrst posojil.192 Z vidika resnične odprave diskriminacije glede
na državljanstvo je, po mnenju Sodišča EU, torej potrebno evropskim državljanom, ki svojo
poklicno dejavnost opravljajo v državi članici gostiteljici, zagotoviti prav takšen dostop do
(socialnih) stanovanj, kot ga imajo državljani dotične države članice gostiteljice. Kakršnekoli
omejitve na tem področju je torej potrebno razumeti kot oviro pri opravljanju poklicne
dejavnosti same.193 V tej luči je Sodišče EU zaključilo, da so predmetne določbe italijanske
zakonodaje, ki dostop do socialnih stanovanj ter subvencioniranih obrestnih mer pri
hipotekarnih posojilih pogojujejo z imetjem italijanskega državljanstva, v nasprotju z
določbami člena 52 in 59 PEGS.194
Že v osemdesetih letih prejšnjega stoletja je Sodišče EU torej jasno nakazalo, da element
državljanstva ne sme igrati vloge pri dostopu do socialnih stanovanj v državah članicah. A kot
je razvidno v nadaljevanju, zakonodaje nekaterih držav članic še dandanes ne odsevajo
tovrstnega stališča Sodišča EU.
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4.2.2 Novejši pristop – primer Belgije (Flamska)
4.2.2.1 Zakonodajni okvir pravice do socialnega stanovanja na Flamskem v Belgiji

Knjiga 5 flamskega dekreta z dne 27. marca 2009 o zemljiščih in nepremičninah, naslovljena
„Stanovati v svoji regiji“, v členu 5(2)(1) določa poseben pogoj za prenos zemljišč in zgradb na
t.i. »območjih stanovanjske širitve« (ta območja so točno določena v posebnih seznamih), pri
čemer je izraz »prenos« treba razumeti kot prodajo, več kot devetletni najem ali obremenitev z
dolgoročnim zakupom ali stavbno pravico. Ta pogoj določa, da je mogoče zemljišča in zgradbe
na omenjenih območjih prenesti le na osebe, ki so po mnenju ocenjevalne komisije province
dovolj povezane z občino. Šteje se, da je oseba dovolj povezana z občino, kadar izpolnjuje
enega ali več od naslednjih kriterijev: (i) ima stalno prebivališče v občini ali v sosednji občini
nepretrgano najmanj šest let, če je ta občina hkrati na relevantnem seznamu; (ii) na dan prenosa
opravlja dejavnosti v občini, če te dejavnosti v povprečju trajajo najmanj polovico delovnega
tedna; (iii) z občino je iz pomembnega razloga dolgoročno poslovno, družinsko, socialno ali
gospodarsko povezana. Posebni pogoj za prenos dokončno preneha in ga ni mogoče podaljšati
po dvajsetih letih od dneva prvotnega prenosa.195
Kot izhaja iz pripravljalnih del za flamski dekret, naj bi bil cilj zgoraj omenejnih določb
zadostiti nepremičninskim potrebam domačega prebivalstva v nekaterih flamskih občinah, kjer
visoke cene zemljišč povzročajo t.i. »gentrifikacijo« oziroma izključitev manj premožnih
skupin prebivalstva iz nepremičninskega trga zaradi prihoda premožnejših skupin prebivalstva
iz drugih občin. Teh ciljnih občin je 69, gre pa za tiste, v katerih so najvišje povprečne cene
zemljišč na kvadratni meter in v katerih je najvišja stopnja notranjih ali zunanjih migracij.196
Cilj ureditve, uvedene s knjigo 5 flamskega dekreta, kot ukrepa regionalnega prostorskega
načrtovanja naj bi torej bil v zagotovitvi zadostne ponudbe stanovanj osebam z nizkimi prihodki
ter drugim ogroženim slojem lokalnega prebivalstva.197
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Ker so bili mnenja, da določbe 5. knjige flamskega dekreta omejujejo njihovo pravico do
pridobitve ali prodaje nepremičnin v ciljnih občinah, so E. Libert in drugi198 belgijskemu
Ustavnemu sodišču predlagali razglasitev ničnosti teh določb, slednje pa se je s predlogom za
sprejetje predhodne odločbe obrnilo na Sodišče EU. Navedlo je, da izpodbijane določbe na eni
strani osebam, ki niso »zadostno povezane« s ciljnimi občinami preprečujejo pridobivanje, več
kot devetletno najemanje ali obremenitev z dolgoročnim zakupom ali stavbno pravico
nepremičnin, ki se nahajajo v ciljnih občinah, na drugi strani pa te določbe lahko državljane
EU, ki imajo v lasti ali najemu določeno nepremičnino v teh občinah, celo odvračajo od
zapustitve teh občin z namenom bivanja na ozemlju drugih držav članic ali opravljanja poklicne
dejavnosti tam, ker se šteje, da po določenem obdobju prebivanja zunaj navedenih občin z njimi
niso več »zadostno povezani«. A ker je cilj predmetnih določb v zadostitvi nepremičninskih
potreb domačega prebivalstva v nekaterih flamskih občinah, kjer visoke cene zemljišč
povzročajo »gentrifikacijo«, je belgijsko Ustavno sodišče na Sodišče EU naslovilo vprašalo, ali
je mogoče šteti, da je takšen cilj v »splošnem interesu« v smislu sodne prakse Sodišča EU in
ali kot takšen, z vidika nujnosti in sorazmernosti glede na cilj, ki ga zasleduje, utemeljuje
omejevalne ukrepe, ki jih je sprejela flamska vlada.

Kot je predstavljeno v nadaljevanju, je sodba v zadevi Libert izjemnega pomena z vidika
osvetlitve mej dostopa do socialnih pravic (socialnih stanovanj), oziroma z vidika
manjvrednosti ščitenja socialnih pravic v primerjavi s pravico do prostega gibanja. 199

4.2.2.2 Presoja flamskih določb glede dostopa do socialnih stanovanj v luči prava EU: sodba v zadevi
Libert

Sodišče EU je določbe knjige 5 flamskega dekreta presojalo z vidika omejevanja temeljnih
svoboščin, ki jih zagotavljajo členi 21, 45 in 49 PDEU ter člena 22 in 24 Direktive 2004/38, pri
čemer je ugotovilo, da določbe knjige 5 »vsekakor« omejujejo naštete svoboščine.200 Spomnilo
je, da omenjene določbe PDEU ter Direktive 2004/38 prepovedujejo nacionalne ukrepe – četudi
se ti uporabljajo neodvisno od državljanstva - ki državljanu države članice preprečujejo ali ga
odvračajo, da zapusti to državo, zato da bi uresničeval pravico do prostega gibanja znotraj
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EU.201 Ugotovilo je tudi, da določbe knjige 5 flamskega dekreta osebam, ki niso »zadostno
povezane« s ciljno občino, preprečujejo dostop do nepremičnin,202 kot tudi da navedene določbe
državljane EU, ki so lastniki nepremičnine ali ki slednjo dajejo v najem v ciljni občini,
odvračajo od tega, da te občine zapustijo z namenom bivanja na ozemlju druge države članice
ali opravljanja poklicne dejavnosti tam zaradi strahu, da po določenem obdobju bivanja na
ozemlju druge države članice ne bi bili več »zadostno povezani« z zadevno občino, kar se
zahteva za uresničevanje pravic do nepremičnin.203
Po tem, ko je Sodišče EU ugotovilo, da določbe knjige 5 flamskega dekreta nedvomno
omejujejo pravico evropskih državljanov do prostega gibanja, je nadaljevalo s presojo, ali so
takšne omejitve lahko upravičene. Pri tem je upoštevalo, da tovrstne zahteve v zvezi s politiko
socialnih stanovanj držav članic lahko pomenijo višji cilj v splošnem interesu in torej lahko
upravičijo omejitve, kot so te, ki jih določa flamski dekret.204 Pri presoji je uporabilo standardni
test sorazmernosti, na podlagi katerega je presojalo, ali je zahteva po »zadostni povezanosti«
nujen in primeren ukrep za uresničitev cilja, ki ga zasleduje. Sodišče EU je sledilo mnenju
generalnega pravobranilca Mazáka ter poudarilo, da »nobeno izmed navedenih meril ne odraža
družbenogospodarskega vidika v zvezi s ciljem varstva izključno manj premožnega endogenega
prebivalstva na nepremičninskem trgu [...]. Zadevna merila lahko namreč izpolni ne le to manj
premožno prebivalstvo, ampak tudi druge osebe, ki ima na voljo dovolj sredstev in zato ne
potrebujejo posebnega socialnega varstva na navedenem trgu. Ti ukrepi zato presegajo tisto,
kar je nujno za uresničitev navedenega cilja.«205 V nadaljevanju je navedlo še, »da bi lahko
bilo cilje, ki jih uresničuje flamski dekret, mogoče doseči z drugimi manj omejevalnimi ukrepi,
kot so ti, ki jih določa ta dekret, ne da bi se de facto vsem potencialnim kupcem ali najemnikom,
ki ne izpolnjujejo navedenih pogojev, nujno prepovedal nakup ali najem. Lahko bi se, na
primer, uvedle subvencije za nakup ali druge vrste subvencij – oblikovane posebej za manj
premožne osebe, zlasti tiste, ki bi lahko dokazale, da imajo nizke prihodke – za nakup ali najem
nepremičnin v ciljnih občinah.«206 Upoštevaje povedano je Sodišče EU zaključilo, da določbe
členov 21, 45, 49, 56 in 63 PDEU ter člena 22 in 24 Direktive 2004/38 nasprotujejo ureditvi,
kot je ta, določena v knjigi 5 flamskega dekreta, v skladu s katero mora ocenjevalna komisija
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province za prenos nepremičnin, ki so v ciljnih občinah, preveriti, ali je potencialni kupec ali
najemnik s temi občinami »zadostno povezan«.207

4.2.2.3 Analiza sodbe v zadevi Libert z vidika omejevanja svobode držav članic pri oblikovanju socialnih
programov

Čeprav je v zadnjem času zaznati kar nekaj političnega pritiska s strani institucij EU na države
članice za reševanje vprašanja dostopa do stanovanj, dejstvo ostaja, da so pristojnosti EU na
tem področju omejene. Pravo EU namreč jasno določa, da imajo države članice proste roke pri
oblikovanju politike na področju socialnih stanovanj ter zagotavljanju dostopa do stanovanj
manj premožnim delom prebivalstva. Listina EU o temeljnih pravicah v svojem 34. členu sicer
res določa, da EU, v boju proti socialni izključenosti in revščini, priznava in spoštuje pravico
do socialne pomoči in pomoči pri pridobitvi stanovanj, ki naj zagotovita dostojno življenje
vsem, ki nimajo zadostnih sredstev, vendar pa iz njenega člena 51(2) hkrati izhaja, da »listina
ne razširja področja uporabe prava Unije preko pristojnosti Unije, niti ne ustvarja nikakršnih
novih pristojnosti ali nalog Unije in ne spreminja pristojnosti in nalog, opredeljenih v
Pogodbah«. Listina torej ne vsebuje konkretnih zavez glede pravice do socialnega stanovanja,
temveč »zgolj« načelo, katerega pa bi morale evropske institucije, vključno s Sodiščem EU,
dosledno spoštovati pri razlagi in uporabi prava in politik EU na tem področju, kot nenezadnje
izhaja tudi iz člena 52(5) Listine.208
Na podlagi zgoraj povedanega ter ob upoštevanju političnega in pravnega priznanja pomena
zagotavljanja dostopa do socialnih stanovanj kot tudi omejenih pristojnosti na tem področju bi
bilo pričakovati, da bi EU državam članicam omogočila dovolj pravnega prostora, da bi po
svoje oblikovale nacionalno politiko glede dostopa do socialnih stanovanj. A vsaj v zadevi
Libert temu ni bilo tako.209 Poskus flamske vlade po zagotavljanju socialnih stanovanj manj
premožnim delom prebivalstva je pri Sodišču EU naletel na gluha ušesa. Namesto tega je
Sodišče EU te poskuse, za oblikovanje katerih naj bi bile pristojne države članice same,
presojalo v luči kršitev prava EU, natančneje v luči kršitev določb o prostem gibanju. Če bo
Sodišče EU sledilo mnenju generalnega pravobranilca Cruza Villalóna v zadevi Komisija proti
Veliki Britaniji,210 kot je predstavljeno in analizirano v nadaljevanju naloge, pa je pričakovati
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odmik od takšnega stališča in priznanje večjega obsega pristojnosti državam članicam na
področju dostopa do socialnih stanovanj.

4.2.2.3.1 Dvostopenjski model presojanja konflikta med prostim gibanjem in temeljnimi pravicami

Kot izpostavlja Reynolds,211 je bilo odločanje v zadevi Libert razdeljeno v dve fazi. V prvi fazi
se je Sodišče EU ukvarjalo izključno z vprašanjem, ali je moč govoriti o kršitvi določb o
prostem gibanju. Kot je podrobneje predstavljeno v nadaljevanju, je slednje zaključilo, da
določbe knjige 5 flamskega dekreta predstavljajo prima facie kršitev določb o prostem gibanju.
Temeljne pravice, konkretneje pravica do socialnega stanovanja, so prišle na vrsto šele v drugi
fazi presojanja in še to zgolj v luči ugovora oziroma obrambe držav članic na že ugotovljeno
kršitev določb o prostem gibanju. V tej fazi je Sodišče EU presojalo, ali je ukrep, kot je flamski,
cilj katerega je v osnovi legitimen, sorazmeren z vidika omejitev, ki jih predstavlja prostemu
gibanju. Sorazmernost je presojalo z vidika primernosti in nujnosti ukrepa, v smislu, ali obstaja
ukrep, ki bi isti cilj lahko dosegel na manj omejujoč način. Pri tem je Sodišče EU v skladu s
svojo ustaljeno prakso uporabilo omejujoč pristop in tako zaključilo, da bi bilo mogoče cilje, ki
jih uresničuje flamski dekret, doseči z drugimi manj omejujočimi ukrepi, kot so ti, ki jih določa
predmetni dekret. Kot primer takšnega manj omejevalnega ukrepa je navedlo uvedbo subvencij
za nakup ali najem nepremičnin v ciljnih občinah, oblikovanih posebej za manj premožne
osebe.212 Posledično je zaključilo, da relevantne določbe knjige 5 flamskega dekreta
predstavljajo nesorazmerne omejitve prostemu gibanju.
S tem, ko Sodišče EU hkrati ni presojalo tudi učinka prostega gibanja na zaščito pravice do
stanovanja, temveč le obratno, je jasno opredelilo svoje dajanje prednosti prostemu gibanju v
odnosu do temeljnih socialnih pravic, s čimer je zanikalo pravni in politični status, ki naj bi ga
pravica do socialnega stanovanja uživala v EU. Kot je izpostavila generalna pravobranilka
Trstenjak v zadevi Evropska komisija proti Zvezni republiki Nemčiji,213 predmet katere je bil
prav tako konflikt med temeljnimi svoboščinami in temeljnimi pravicami, je »pristop [...], v
skladu s katerim s temeljnimi socialnimi pravicami Skupnosti kot takimi ob upoštevanju načela
sorazmernosti ni mogoče opravičiti omejitve temeljne svoboščine, temveč je treba poleg tega
vedno ugotoviti napisani ali nenapisani utemeljitveni razlog, ki ga obsega ta temeljna pravica,
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je v napetem razmerju z načelom enakovrednosti temeljnih pravic in temeljnih svoboščin. Taka
struktura preizkusa namreč sugerira obstoj hierarhije med temeljnimi svoboščinami in
temeljnimi pravicami, pri čemer naj bi bile temeljne pravice podrejene temeljnim svoboščinam
in bi te zato lahko omejile samo s pomočjo napisanega ali nenapisanega utemeljitvenega
razloga.«214

4.2.2.3.2 Ugotavljanje obstoja kršitev določb o prostem gibanju

Sodišče EU v zadevi Libert še zdaleč ni prvič presojalo, ali določene nacionalne določbe
kakorkoli odvračajo, ovirajo ali sicer negativno vplivajo na pravico državljanov EU do prostega
gibanja. Takšnega pristopa se je poslužilo že davno, na primer v zadevi Bosman215 (prosto
gibanje delavcev), Alpine Investments216 (prost pretok storitev), Gebhard217 (svoboda
ustanavljanja) ter Evropska komisija proti Portugalski218 (prost pretok kapitala). Kar razlikuje
zadevo Libert od navedenih je to, da je Sodišče z enotnim preizkusom odločilo, da določbe
flamskega dekreta predstavljajo prima facie kršitev več določb o prostem gibanju hkrati, kamor
sodijo tud določbe, s katerimi se zagotavljajo temeljne socialne pravic, vključno s pravico do
stanovanja.219
Vredno je poudariti tudi, da Sodišče EU pri presoji vprašanja, ali določbe flamskega dekreta
nasprotujejo določbam EU o prostem gibanju ni zahtevalo prav nobenega materialnega dokaza.
To je sicer povsem v skladu z ustaljeno sodno prakso, saj je bilo že davnega leta 1974 v zadevi
Dassonville220 izpostavljeno, da že potencialne ovire predstavljajo omejitev prostemu gibanju,
a kljub temu, tovrstno vztrajanje, da je že najmanjša verjetnost zadosten dokaz, da določen
ukrep lahko predstavlja oviro prostemu gibanju, dejansko odpravlja potrebo po kakršnikoli
empirični oceni.221 V zadevi Libert je tako Sodišče EU zaključilo, da določbe knjige 5
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flamskega dekreta »vsekakor« omejujejo temeljne svoboščine, ki jih zagotavljajo členi 21, 45
in 49 PDEU, saj na eni strani osebam – državljanom EU, ki niso »zadostno povezani« s ciljno
občino, preprečujejo nakup ali dolgoročni najem nepremičnin, na drugi strani pa državljane EU,
ki so lastniki nepremičnin ali ki jih dajejo v najem v ciljni občini, odvračajo od uresničevanja
njihovih pravic do prostega gibanja iz strahu pred izgubo te iste »zadostne povezanosti«. Čeprav
takšne domeneve najverjetneje držijo, pa se Sodišče EU pri svojih zaključkih ni oprlo na
nikakršne materialne dokaze, ki bi dokazovali, da predmetni flamski ukrepi dejansko ovirajo
oziroma odvračajo evropske državljane od uresničevanja svojih pravic do prostega gibanja.
Zgolj obstoj verjetnosti je bil dovolj za Sodišče EU, katero se ni oziralo na potencialno zelo
majhen vpliv flamskih ukrepov na prosto gibanje evropskih državljanov. Posledično ni niti
skušalo uravnotežiti relativnih učinkov prostega gibanja in temeljne pravice do stanovanja med
seboj.222
Priznati je sicer treba, da bi Sodišče EU tudi na podlagi podrobnejše analize učinkov flamskih
ukrepov na prosto gibanje nujno prišlo do enakega zaključka – torej, da predstavljajo prima
facie kršitev pravice do prostega gibanja, ker so (vsaj) indirektno diskriminatorni. A to v
konkretnem primeru niti ni bistveno. Bistveno je široko pojmovanje omejitev prostega gibanja
s hkratno odsotnostjo zahteve po materialnih dokazih, pri čemer se celo zdi, da je Sodišče EU
o obstoju diskriminacije odločilo zgolj na podlagi domnev.223

4.2.2.3.3 Presojanje utemeljenosti ukrepov za zagotavljanje temeljnih socialnih pravic skozi prizmo
prostega gibanja

V zadevi Libert se je Sodišče EU soočilo z iskanjem ravnotežja med dvema nasprotujočima, a
povsem legitimnima ciljema - na eni strani z zagotovitvijo pravice do prostega gibanja in na
drugi s ščitenjem temeljne pravice do stanovanja, katero se je EU, čeprav zgolj na načelni ravni,
zavezala spoštovati.
A izkazalo se je, da morajo nacionalni ukrepi s področja zagotavljanja socialne varnosti po tem,
ko so označeni kot prima facie kršitev določb o prostem gibanju, (pre)pogosto zadostiti zelo
visokim standardom utemeljenosti. Ne le, da je a priori potrebno, da je dotični nacionalni ukrep
z vidika prava EU per se legitimen, tudi njegova implementacija mora biti sorazmerna z ozirom
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na zasledovane cilje ter njegove negativne učinke na prosto gibanje. V tej luči je Sodišče EU v
zadevi Libert zaključilo, da pogoj „zadostne povezanosti“ iz knjige 5 flamskega dekreta presega
tisto, kar je nujno za uresničitev zasledovanega cilja, da je torej nesorazmeren, saj ne ščiti
izključno manj premožnega prebivalstva. V nadaljevanju je dodalo še, da bi bilo mogoče cilje,
ki jih uresničuje flamski dekret, doseči z drugimi manj omejevalnimi ukrepi, kot na primer z
uvedbo subvencij ali z najemom nepremičnin v ciljnih občinah.224
Tako visoka stopnja dokaznega bremena, zahtevana s strani Sodišča EU za utemeljitev
nacionalnih ukrepov za zagotavljanje temeljne socialne pravice do stanovanja, je v
diametralnem nasprotju s pristopom, ki ga je slednje uporabilo pri ugotavljanju obstoja kršitve
določb prostega gibanja. Pri tem je za ugotovitev kršitve zadostovala že zgolj verjetnost, da bo
nacionalni ukrep potencialno vplival na pravico evropskih državljanov do prostega gibanja.225
Na podlagi zgornjega se zdi se, da je Sodišče EU uvedlo nekakšno hierarhijo med pravico do
prostega gibanja in ščitenjem temeljnih socialnih pravic držav članic – v prid prve. Ščitenje
slednjih je namreč, kot jasno izhaja iz zadeve Libert, dokaj hitro in ob odsotnosti materialnih
dokazov mogoče kvalificirati kot kršitev določb o prostem gibanju in še takrat, ko je ščitenje
temeljnih pravic mogoče utemeljiti s konkretnimi dokazi, le-te postanejo, kot poudarja
Reynolds, zgolj »tolerirane kršitve«.226

4.2.2.4 Sodišče kot kreator socialnih politik držav članic?

Na prvi pogled se zdi, da zahteva Sodišča EU po nujnosti in primernosti flamskega ukrepa, kot
izhaja iz knjige 5 zgoraj omenjenega flamskega dekreta, cilj katerega je zagotoviti stanovanja
manj premožnemu delu prebivalstva, v ničemer ne postavlja varstva temeljnih socialnih pravic
s strani držav članic v podrejen položaj. Če je določen ukrep neprimeren za dosego
zasledovanega cilja, potem je vsakršno omejevanje prostega gibanja seveda nedopustno. A kar
zmoti v zadevi Libert je način, na katerega Sodišče EU razlaga pojma »nujnosti« in
»primernosti« flamskega ukrepa. Po njegovem mnenju je o nujnem in primernem ukrepu
mogoče govoriti zgolj v primeru, ko ne obstaja alternativen ukrep, ki v manjši meri posega na
področje prostega gibanja. Takšna enostranska ocena o (ne)sorazmernosti ukrepa pušča
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državam članicam izjemno malo prostora pri izbiri tistih nacionalnih ukrepov za zagotavljanje
temeljnih socialnih pravic, ki so v praksi dejansko izvedljivi ob upoštevanju proračunskih
omejitev, administrativnih ovir, oziroma konkretnih potreb posamezne države članice. Slednja
lahko izbere določeno vrsto ukrepa zgolj iz razloga, ker je ta cenejši. V tem pogledu je takšen
ukrep »nujen« ne glede na to, ali obstajajo alternativni ukrepi, ki bi v manjšem obsegu posegali
na področje prostega gibanja. Kot opozarja Reynolds, je šlo Sodišče EU v zadevi Libert s tem,
ko je nakazalo, da lahko sodišča presojajo o načinu razporejanja proračuna držav članic,
preprosto predaleč.227
Sodišče EU je v primeru Libert tako zaključilo, da pogoj obstoja »zadostne povezanosti«, kot
opredeljen v knjigi 5 flamskega dekreta, ni nujen, saj bi bilo mogoče cilje, ki jih zasleduje
flamski dekret, doseči z drugimi ukrepi, ki bi v manjši meri posegali na področje prostega
gibanja, na primer z uvedbo subvencij. Strinjati se je s Sodiščem EU, da bi uvedba subvencij
za nakup ali najem nepremičnin v ciljnih flamskih občinah nedvomno v precej manjši meri
omejevala prosto gibanje, vendar pa ne gre spregledati, da bi takšen ukrep, kot ga je primeroma
predlagalo, Flandriji naložil izpolnitev pozitivnih obveznosti v obliki nudenja denarne pomoči
(subvencij). Gre za kvalitativno precej drugačno vrsto obveznosti, kot jo predstavlja negativna
obveznost, katero nalaga test »zadostne povezanosti«. Posledica pristopa, kot ga predlaga
Sodišče EU, bi bila lahko celo tako skrajna, da če Flandrija (oziroma katerakoli druga država
članica, ki bi se znašla v podobnem položaju) ne bi razpolagala z zadostnimi sredstvi za uvedbo
subvencij za nakup ali najem stanovanj, ne bi imela druge možnosti, kot da bi v celoti odpravila
stanovanjsko pomoč manj premožnim delom prebivalstva - ker se drugih ukrepov, ki bi v večji
meri omejevali prosto gibanje, pač ne bi smela poslužiti.228
Nekateri razlog za interventni pristop Sodišča v zadevi Libert vidijo v občutljivem političnem
ozadju primera. Generalni pravobranilec Mazák je v svojem mnenju namreč sledil argumentom,
predstavljenim s strani francosko govorečega dela belgijskega prebivalstva, da gre razloge za
test »zadostne povezanosti« iskati ne v preprečevanju t.i. »gentrifikacije« in nudenju pravice do
stanovanja manj premožnim delom prebivalstva, temveč predvsem v ohranitvi »flamskosti«
ciljnih občin. Sodišče EU se do teh očitkov ni opredelilo. A ne glede na povedano se v
konkretnem primeru postavlja širše vprašanje prikrite »evropeizacije« socialne politike držav
članic. Z namenom spoštovanja raznolikosti socialnih politik posameznih držav članic, 4. člen
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TFEU jasno opredeljuje, da si EU na področju socialne politike deli pristojnost z državami
članicami, in sicer v obsegu, ki je opredeljen v omenjeni Pogodbi, čemur pa Sodišče EU v
zadevi Libert ni sledilo. Kot očita Reynolds, je v zadevi Libert zaslediti spremembo v stališču
do socialnih politik držav članic, cilj katerih je izboljšati raven socialnega varstva, v kršitev
določb o prostem gibanju. Na podlagi tako spremenjenega fokusa je Sodišče EU s svojim
interevencijskim pristopom ne le ocenjevalo zakonitost dotične flamske socialne politike,
temveč je naredilo še korak dlje in flamskemu zakonodajalcu predlagalo popolnoma drugačen
pristop k reševanju stanovanjske politike.
Pri tem se utemeljeno zastavlja vprašanje, ali ni Sodišče EU s takšnim pristopom prekoračilo
meja svojih pristojnosti, tako z vidika načela prenosa pristojnosti med EU in državami
članicami kot tudi z ozirom na dejstvo, da oblikovanje socialnih politik držav članic sodi v
pristojnost slednjih. Ali pravo EU Sodišču EU res podeljuje tako široke in daljnosežne
pristojnosti? Zdi se, da je Sodišče EU močno poenostavilo oziroma izbralo preveč preprost
pristop k reševanju predmetne zadeve – ker se je slednja znašla pred Sodiščem zaradi kršitve
določb o prostem gibanju, jo je očigledno tudi obravnavalo zgolj z vidika slednjih, pri čemer je
v veliki meri zapostavilo zaveze EU k razvoju socialnega napredka kot tudi jasne določbe
Pogodb, ki dopuščajo raznolikost med socialnimi politikami posameznih držav članic.229
Spomniti je namreč treba, da se socialna stanovanja po pravu EU štejejo za storitev splošnega
gospodarskega pomena ter da sta v Protokolu št. 26 k Lizbonski pogodbi potrjeni ključna vloga
in široka diskrecijska pravica nacionalnih organov, da zagotovijo in organizirajo storitve
splošnega gospodarskega pomena tako, da čim bolj učinkovito izpolnjujejo potrebe
uporabnikov. Glede socialnih stanovanj to pomeni, da so za njihovo načrtovanje, ceno, pogoje
za upravičenost in pogoje uporabe pristojni nacionalni organi, pri čemer so države članice
dolžne zagotavljati visoko raven storitev splošnega gospodarskega pomena, še posebej kar
zadeva njihovo cenovno dostopnost, enako obravnavo in spodbujanje splošnega dostopa in
pravic uporabnikov. Če so socialna stanovanja opredeljena kot storitev splošnega
gospodarskega pomena, zanje veljajo določbe členov 14 in 106(2) PDEU in Protokola št. 26,
ki glede opredelitve storitev splošnega gospodarskega pomena s strani držav članic določa zlasti
načelo kolektivnih želja, ki izvirajo iz socialnih in kulturnih okoliščin, in načelo izpolnitve
potreb, izraženih na lokalni ravni. V skladu s temi določbami in ob upoštevanju določenih
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pogojev, opredeljenih v Sklepu Komisije z dne 20. decembra 2011,230 ima izpolnjevanje ciljev
v zvezi s socialnimi stanovanji prednost pred pravili o konkurenci in notranjem trgu. 231 Težko
je zagovarjati, da je Sodišče EU v zadevi Libert temu sledilo.

4.3 Presoja britanske ureditve glede pravice državljanov EU do socialnega stanovanja v
državi članici gostiteljici v luči prava EU
4.3.1 Zakonodajni okvir pravice do socialnega stanovanja v Veliki Britaniji
Kot je omenjeno že v uvodnem delu naloge, so politični prepiri in polemike na račun
priseljencev iz revnejših držav članic, ki naj bi neupravičeno praznili socialne sklade bogatejših
držav članic, doživeli svoj vrhunec konec leta 2013, saj so se s 1. januarjem 2014 iztekle še
zadnje omejitve za delo državljanov Romunije in Bolgarije v EU, ki so na pravico do prostega
gibanja delavcev čakali vse od leta 2007, ko sta omenjeni državi pristopili k EU. Zelo glasen
pri tem je bil britanski premier David Cameron, ki je na vsak način želel zajeziti t.i. »socialni
turizem« in Veliko Britanijo obvarovati pred novim valom revnih Romunov in Bolgarov. S tem
namenom je, sicer neuradno, napovedal številne ukrepe, med katerimi se je znašel tudi predlog,
da migranti v prvih štirih letih bivanja v Veliki Britaniji ne bi bili upravičeni do pravice do
socialnega stanovanja.232 Zagrozil je tudi, da če njegovi ukrepi ne bi vodili do sprememb
evropske zakonodaje s področja dostopa evropskih državljanov do socialnih pravic v državah
članicah gostiteljicah, bo Velika Britanija začela razmišljati o izstopu iz EU. A vsaj zaenkrat so
njegove grožnje ostale prav in zgolj to, britanska zakonodaja s področja dostopa do socialnih
stanovanj pa, vsaj zaenkrat, ostaja nespremenjena.
Socialna stanovanja se v Veliki Britaniji štejejo za javno dobrino, zato dostop do njih za
državljane EU (enako, kot to sicer velja za dostop do ugodnosti iz socialnega varstva) temelji
na načelu prostega gibanja ter pravici do enakega obravnavanja z državljani Velike Britanije z
vidika dostopa do socialnih ugodnosti. Vendar pa nihče v Veliki Britaniji ni avtomatsko
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upravičen do socialnih stanovanj, tudi britanski državljani ne. 233 Tako slednji kot tujci so
upravičeni do socialnih stanovanj zgolj ob izpolnjevanju zakonsko določenih pogojev, kot
opredeljenih v britanskem Stanovanjskem zakonu.234
V skladu z določbami »Housing Act«-a morajo pristojne oblasti najprej presoditi, ali je tuj
državljan - prosilec sploh upravičen za dodelitev socialnega stanovanja. Ta odločitev v največji
meri temelji na presoji statusa migranta ter naravi njegovega bivanja v Veliki Britaniji.
V skladu z določbami 160. člena »Housing Act«-a oseba, ki je podvržena postopku
imigracijskega nadzora,235 ne more biti upravičena do socialnega stanovanja, saj ne izpolnjuje
pogojev za njegovo dodelitev, razen v izjemnih primerih, ki jih natančno opredeljuje zakon.
Pod pojmom »PSIC« se razume vsaka oseba, ki za vstop oz. bivanje na ozemlju Velike Britanije
potrebuje dovoljenje (ne glede na to, ali s takšnim dovoljenjem tudi dejansko razpolaga ali ne).
V to kategorijo oseb sodijo državljani iz držav izven EU.236
»Housing Act« opredeljuje tudi kategorije oseb, ki niso podvržene imigracijskem nadzoru, to
so predvsem državljani držav članic Evropskega gospodarskega prostora (EGS)237 ter britanski
državljani, ki prebivajo v tujini. Državljani EU ne potrebujejo dovoljenja za vstop oziroma
prebivanje na ozemlju Velike Britanije, če slednjega črpajo iz določb prava EU. Kot podrobno
predstavljeno že zgoraj,238 je vprašanje, ali ima evropski državljan pravico do prebivanja na
ozemlju države članice gostiteljice odvisno predvsem od njegovega ekonomskega statusa v
smislu, ali ga je mogoče opredeliti kot delavca, samozaposlenega, študenta ali ekonomsko
neaktivnega, oziroma ali je finančno samozadosten ali pa je morda pridobil pravico do stalnega
prebivališča v Veliki Britaniji po petih letih bivanja na njenem ozemlju.239 Izhodiščna točka za
ugotavljanje upravičenosti evropskega državljana do socialnega stanovanja je torej (ne)obstoj
njegove pravice do prebivanja v Združenem kraljestvu.
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Ne glede na zgoraj povedano pa določene kategorije državljanov EU, kot izhaja iz določb
»Housing Act«-a ter iz spremljujoče zakonodaje,240 vseeno niso upravičene do socialnih
stanovanj. Cilj teh določb naj bi bil v omejitvi dodelitve socialnih stanovanj tistim
posameznikom, ki na ozemlju Velike Britanije dejansko prebivajo in uresničujejo svoje pravice
iz Pogodb. Pravica do socialnega stanovanja tako ne pripada tistim državljanov EU, ki, na
primer, na ozemlju Velike Britanije nimajo t.i. običajnega prebivališča (»habitual
residence«)241 - razen če gre za delavce, samozaposlene osebe, oziroma njihove družinske člane
- ki pravico do prebivanja v Veliki Britaniji črpajo izključno iz svojega statusa iskalca
zaposlitve oziroma družinskega člana iskalca zaposlitve, oziroma, ki prebivajo na njenem
ozemlju manj kot tri mesece. Na podlagi sprememb britanske zakonodaje o dodeljevanju
stanovanj, ki so stopile v veljavo novembra 2012, so se v kategoriji oseb, ki niso upravičene do
socialnega stanovanja, znašle tudi osebe, ki sicer imajo pravico do prebivanja v Veliki Britaniji,
vendar to svojo pravico črpajo izključno iz naslova svojega statusa primarnega skrbnika osebe,
ki je britanski državljan, ker bi sicer slednji bil prikrajšan pri uresničevanju svoje pravice do
bivanja v Veliki Britaniji.242
Po drugi strani pa je potrebno omeniti, da so določene kategorije evropskih državljanov,
čeravno brez t.i. običajnega prebivališča (»habitual residence«) v Veliki Britaniji, lahko
upravičene do socialnih stanovanj, če se nahajajo na ozemlju Velike Britanije in tam prebivajo
kot delavci, samozaposlene osebe ali družinski člani teh oseb, ali pa ker so pravico do stalnega
prebivanja v Veliki Britaniji pridobili na podlagi dejstva, da so se v slednji upokojili (če so pred
upokojitvijo tam najmanj tri leta živeli in bili najmanj zadnjih 12 mesecev pred upokojitvijo
ekonomsko aktivni), so postali trajno nesposobni za delo (zaradi delovnih nezgod in bolezni
povezanih z delom), so bili v Veliki Britaniji ekonomsko aktivni vsaj tri leta, sedaj pa
ekonomsko aktivnost izvajajo drugje, pri čemer so v Veliki Britaniji ohranili svoje prebivališče,
v katerega se vračajo vsaj enkrat na teden, ipd.243
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4.3.2. »Habitual residence« test
Čeravno je izhodiščna točka za ugotavljanje upravičenosti evropskega državljana do socialnega
stanovanja (ne)obstoj njegove pravice do prebivanja v Veliki Britaniji, pa je potrebno poudariti,
da je obstoj te pravice - razen v primerih, ko gre za delavce, samozaposlene osebe in njihove
družinske člane - potrebno presojati ne le v luči Direktive 2004/38, temveč tudi v luči že
omenjenega »habitual residence« testa, kot ga predvideva britanska praksa. To na primer
pomeni, da če tudi ekonomsko neaktiven državljan EU izpolnjuje vse pogoje iz člena 7(1)(b)
Direktive 2004/38 (torej da ima dovolj sredstev zase in za svoje družinske člane, da med
prebivanjem ne bodo postali breme sistema socialne pomoči v državi članici gostiteljici, in da
imajo sklenjeno zahtevano zdravstveno zavarovanje), s tem še ne bo izpolnil pogojev za
upravičenost do socialnega stanovanja. Za to bo moral prestati še prej omenjen test.
Test običajnega prebivališča (»habitual residence test«) se je v Veliki Britaniji pojavil leta
1994, in sicer kot odgovor na strah pred pretiranim socialnim turizmom. Zanimivo je, da test ni
predviden oziroma opredeljen v britanski zakonodaji, temveč se je izoblikoval v praksi.244 Dve
ključni zahtevi, ki morata biti izpolnjeni v okviru tega testa, sta: (i) kar nekaj časa mora miniti,
preden se šteje, da oseba na ozemlju Velike Britanije običajno prebiva (dejanska dolžina
prebivanja ni točno definirana); in (ii) oseba mora imeti pristne namene po prebivanju v Veliki
Britaniji (»settled intention to reside in the UK«).245 Tik pred iztekom še zadnjih omejitev za
delo državljanov Romunije in Bolgarije v EU, torej ob koncu leta 2013, je Velika Britanija, kot
del širšega svežnja ukrepov o dostopu migrantov do njenih socialnih ugodnosti močno zaostrila
pogoje za izpolnjevanje »habitual residence« testa, tako da je le-ta sedaj sestavljen iz preko
stotih vprašanj o migrantovih osebnih, finančnih, družinskih in drugih okoliščinah. Poleg tega
se je dokazno breme o izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev močno premaknilo v smer
migrantov, ki morajo svoje trditve sedaj v večji meri podpreti s prepričljivimi dokazi (denimo
o tem, da resno iščejo zaposlitev). Sprememba zakonodaje s področja nadomestila za iskalce
zaposlitve, ki je stopila v veljavo 1. januarja 2014,246 je dodatno jasno opredelila, da pred
potekom treh mesecev ni mogoče šteti, da oseba običajno prebiva v Veliki Britaniji.247
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Čeprav se Sodišče EU nikdar ni izrecno ukvarjalo s presojo britanskega »habitual residence«
testa, je na podlagi novejše sodne prakse, v skladu s katero je za enakopraven dostop do
socialnih ugodnosti v državi članici gostiteljici ključnega pomena zadostna stopnja
posameznikove integracije vanjo, mogoče predvidevati, da predmetni test ni v nasprotju s
pravom EU. S pomočjo slednjega se namreč zgolj ugotavlja, ali je posameznik v zadostni meri
integriran v družbo Velike Britanije, da lahko dostopa do njenih socialnih ugodnosti.
Če v luči prava EU avtonomija Velike Britanije seže tako daleč, da sme za podelitev pravice
do socialnega stanovanja od državljanov EU zahtevati, da imajo na njenem ozemlju običajno
prebivališče, pa to ne velja za t.i. »right to reside« test.

4.3.3 Meje avtonomije Velike Britanije pri določanju pogojev za dostop do socialnih stanovanj
- »right to reside« test
Poleg »habitual residence« testa je britanska zakonodaja v preteklosti predvidela še dodaten
test za dostop do nekaterih ugodnosti iz naslova socialnega varstva. Ob širitvi EU leta 2004 je
Velika Britanija spremenila svojo zakonodajo na način, da posameznik na njenem ozemlju ni
mogel pridobiti običajnega prebivališča (»habitual residence«), če hkrati ni imel pravice do
prebivanja (»right to reside«). Slednja pa je predstavljala pogoj za dostop do številnih socialnih
ugodnosti, med drugim tudi do socialnega stanovanja.248

Pogoji za pridobitev pravice za prebivanje v Veliki Britaniji so bili preneseni iz Direktive
2004/38, osnovni namen njene uvedbe pa je bil zaščita sistema socialnega varstva Velike
Britanije pred tistimi posamezniki – državljani drugih držav članic, ki so se na njeno ozemlje
preselili ne zaradi dela, temveč zaradi izkoriščanja njenega bolj ugodnega sistema socialnega
varstva. Pravico do prebivanja je oseba pridobila na podlagi: (i) britanskega državljanstva
oziroma pravice do stalnega prebivališča v Veliki Britaniji; ali (ii) dovoljenja za prebivanje v
Veliki Britaniji na podlagi njenih pravil o priseljevanju; ali (iii) pravice do prebivanja na podlagi
prava EU. 249
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T.i. »right to reside« test, na podlagi katerega so britanske oblasti presojale, ali ima posameznik
pravico do prebivanja na njenem ozemlju ali ne, se je večkrat znašel pred britanskimi sodišči,
a najbolj znana je odločba Vrhovnega sodišča Združenega kraljestva iz marca 2011 v primeru
Patmalniece.250 V zadevi je bila obravnavana latvijska državljanka, ga. Galina Patmalniece, ki
se je v Veliko Britanijo preselila leta 2000, kjer je neuspešno zaprosila za azil, a iz države ni
bila izgnana. V Veliki Britaiji nikdar ni bila ekonomsko aktivna. Leta 2005 je zaprosila za
dodatek k svoji latvijski starostni pokojnini (»pension credit«), a je bila njena prošnja zavrnjena
z utemeljitvijo, da v Veliki Britaniji ni imela pravice do prebivanja. Ga. Patmalniece se je na
odločitev pritožila z argumentom, da zahteva po pravici do prebivanja (»right to reside«)
predstavlja neposredno diskriminacijo na podlagi državljanstva, kar je v neskladju z določbo o
enakem obravnavanju iz 3. člena takratne Uredbe št. 1048/71.251 Britansko Vrhovno sodišče je
v svoji odločbi soglasno zavrnilo njen argument, je pa sprejelo, da predmetni test posredno
diskriminira evropske državljanje. Kljub temu je senat z večino glasov odločil, da je tovrstna
posredna diskriminacija upravičena kot sorazmeren odziv na legitimen cilj ščitenja proračuna,
ter da je bila takšna utemeljitev neodvisna od državljanstva prosilke.252

Ugotovitev, da gre za posredno in ne neposredno diskriminacijo je seveda pomembna, saj je v
skladu s pravom EU slednjo težje opravičiti. O neposredni oziroma direktni diskriminacije je
govora, ko je oseba drugače obravnavana zaradi njenega državljanstva, medtem, ko gre za
posredne oziroma indirektno diskriminacijo takrat, ko navidez nevtralni kriteriji postavijo tuje
državljane v posebej neugodnem položaju v primerjavi z državljani države članice. Vrhovno
sodišče Združenega kraljestva se je postavilo na stališče, da gre pri zahtevi za pravico do
prebivanja za posredno diskriminacijo zato, ker je predmetna zahteva samo del širšega
»habitual residence« testa, katerega pa državljani Velike Britanije prestanejo ali pa tudi ne. Če
ga ne, namreč tudi oni ne bi bili upravičeni do dotičnih socialnih ugodnosti.253
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Vendar pa Komisija ni delila mnenja Vrhovnega sodišča Združenega kraljestva.254 V svojem
obrazloženem mnenju255 je pojasnila, da pravila EU o koordinaciji sistemov socialne varnosti
(kot izhajajo iz Uredbe št. 883/2004) sicer dovoljujejo Veliki Britaniji, da omogoči dostop do
socialnih ugodnosti zgolj tistim posameznikom, ki običajno prebivajo na njenem ozemlju (so
tj. »habitually resident«), vendar pa je ob tem poudarila, da 4. člen omenjene uredbe
prepoveduje posredno diskriminacijo, za kar pri »right to reside« testu nedvomno gre. Namreč,
medtem ko so državljani Velike Britanije pravico do prebivanja (»right to reside«) pridobili
avtomatsko na podlagi svojega državljanstva, so preostali »nebritanski« državljani EU za
pridobitev te iste pravice morali izpolnjevati še dodatne kriterije. Po mnenju Komisije je to
pomenilo, da Velika Britanija posredno diskriminira zoper državljane drugih držav članic, kar
je v direktnem nasprotju z določbami Uredbe št. 883/2004, ki predvidevajo enako obravnavanje
državljanov določene države članice z državljani vseh ostalih držav članic. Komisija je na
koncu dodala še, da vsaka diskriminacija pri zagotavljanju ugodnosti iz naslova socialne
varnosti (vključno s posebnimi denarnimi dajatvami, za katere se ne plačujejo prispevki),
predstavlja tudi oviro prostemu gibanju, ki je zajamčeno v 21. členu PDEU ter je tako pozvalo
Veliko Britanijo, da preneha z uporabo »right to reside« testa, ker le-ta diskriminatorno otežuje
dostop do določenih socialnih ugodnosti državljanom EU, ki prebivajo na njenem ozemlju.256
Ker je Združeno Kraljestvo z uporabo »right to reside« testa kljub zgoraj povedanemu
nadaljevalo, je Komisija 27. junija 2014 zoper njega vložila tožbo pred Sodiščem EU.257 V tožbi
Komisija Združenemu kraljestvu očita, da ni izpolnilo obveznosti iz Uredbe št. 883/2004, ker
od prosilcev za določene socialne prejemke zahteva »right to reside« test, pri čemer trdi, da
naveden test ni skladen s smislom navedene uredbe. Podredno Komisija očita, da je Združeno
kraljestvo s tem, ko je določilo pogoj za pridobitev socialnih prejemkov, ki ga njeni državljani
samodejno izpolnjujejo, povzročilo neposredno diskriminacijo državljanov drugih držav članic,
s čimer je kršilo določbo 4. člena Uredbe št. 883/2004.258
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Sklicujoč se na sodbo Sodišča EU v zadevi Brey,259 Združeno kraljestvo v svoji obrambi vztraja,
da lahko država članica gostiteljica zakonito pogojuje dodelitev dajatev socialne varnosti
državljanom EU z izpolnjevanjem zahtev za pridobitev pravice do prebivanja na njenem
ozemlju, kot so določene v Direktivi 2004/38. Čeravno Združeno kraljestvo na drugi strani
priznava, da njegovi državljani, ki pravico do prebivanja na ozemlju Združenega kraljestva
uživajo že zgolj na podlagi njihovega državljanstva, lažje izpolnjujejo pogoje za dostop do
socialnih dajatev, pa hkrati zatrjuje, da njegov sistem dodeljevanja dajatev socialne varnosti ni
diskriminatoren, saj pogoj pravice do prebivanja predstavlja sorazmeren ukrep, ki zagotavlja,
da se predmetne dajatve podeljuje zgolj osebam, ki so v zadostni meri integrirane v Združeno
kraljestvo.260
V svojem sklepnem predlogu je generalni pravobranilec Pedro Cruz Villalón 6. oktobra 2015
Sodišče EU pozval k zavrnitvi tožbe zoper Združeno kraljestvo. Njegovo mnenje je mogoče
razumeti kot nadaljevanje trenda iz primerov Brey,261 Dano262 in Alimanovic,263 v katerih je
zaznati postopno oddaljevanje od temeljnega statusa državljanstva EU, kar upoštevaje trenutne
politične okoliščine v EU, niti ni tako zelo presenetljivo. Kar preseneča je pravna razlaga,
uporabljena s strani generalnega pravobranilca, oziroma odsotnost le-te, za utemeljevanje
njegovih zaključkov. Sklepni predlog namreč vsebuje številne nekonvencionalne razlage,
namenja (pre)veliko pozornost nacionalnim predpisom v situacijah ko le-ti pridejo navzkriž s
pravom EU ter zagovarja diskriminacijo v primerih, ko gre za denarne socialne prejemke. Kot
očita O'Brien, se na trenutke zdi, kot da generalni pravobranilec za nobeno ceno ni želel užaliti
vlade Združenega kraljestva.264
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Generalni pravobranilec Villalón se je uvodoma strinjal s Komisijo, da gre v zvezi z naravo
dajatev v predmetnem primeru za dajatve socialnega varstva v smislu Uredbe št. 883/2004, ki
se podeljujejo samodejno tistim, ki izpolnjujejo določene objektivne zahteve, ne glede na
posamično in prosto presojo osebnih potreb, in so namenjene plačevanju družinskih izdatkov.
Strinjal se je tudi s Komisijo, da zaradi dejstva, da obveznost plačevanja prispevkov ni pogoj
za njihovo dodelitev, ni mogoče podvomiti o opredelitvi spornih dajatev kot dajatvah socialne
varnosti.265 A od te točke dalje stojita Komisija in generalni pravobranilec na nasprotnih
bregovih.
Glavni očitek Komisije, da je Združeno kraljestvo skušalo »right to reside« test vključiti v
preizkus »habitual residence« testa, določenega v členu 11(3)(e) Uredbe št. 883/2004, s čimer
naj bi uvedlo dodatno zahtevo, ki ni navedena v tej določbi, je generalni pravobranilec odpravil
zelo na kratko. Sledil je trditvam Združenega kraljestva, da gre v okviru dodelitve socialnih
dajatev pri »right to reside« testu za preverjanje zakonitosti prebivanja, kakor izhaja iz prava
Unije, zlasti iz Direktive 2004/38, in torej neodvisno od člena 11(3)(e) Uredbe št. 883/2004,
celo neodvisno od celotne uredbe. Na tej podlagi je zaključil, da če test zakonitega prebivanja
ni vključen v preverjanje običajnega prebivanja (»habitual residence«), temveč se zakonitost
prebivanja nadzira samostojno, potem je srž težave dejansko »zgolj« v členu 4 Uredbe št.
883/2004, ki prepoveduje diskriminacijo na podlagi državljanstva. Tako je zavrnil glavni očitek
Komisije, saj britanski »right to reside« test, po mnenju generalnega pravobranilca, ne vpliva
na določbe člena 11(3)(e) Uredbe št. 883/2004.266
V nadaljevanju se je generalni pravobranilec Villalón podrobneje posvetil podrednemu očitku
Komisije, torej ali pogoj, ki velja samo za osebe, ki niso državljani (glede na to imajo državljani
Združenega kraljestva načeloma pravico do prebivanja v navedeni državi članici), povzroča
diskriminacijo, ki je prepovedana s členom 4 Uredbe št. 883/2004. V tem okviru je najprej
obravnaval načelno vprašanje, ali je država članica zavezana, da dodeli socialne dajatve, ki jih
dodeli svojim državljanom, državljanu EU, ki prebiva na njenem ozemlju, samo pod pogojem,
če ta izpolnjuje zahteve določene v Direktivi 2004/38. Pri tem je opozoril na določbe členov
18(1), 20(2) ter 21(1) PDEU, iz katerih jasno izhaja, da se pravica do prostega gibanja in
prebivanja na ozemlju držav članic državljanom EU ne podeljuje neomejeno, temveč ob
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upoštevanju omejitev in pogojev iz Pogodb, kot tudi na preteklo sodno prakso Sodišča EU, ki
je upravičenost do socialnih dajatev pod enakimi pogoji kot za državljane države članice
gostiteljice običajno povezalo s tem, da je prosilec „zakonito“ prebival na ozemlju navedene
države. Izpostavil je sodbo v primeru Brey,267 kjer je Sodišče EU navedlo, da „načeloma nič ne
nasprotuje temu, da se zahteva, da morajo biti za dodelitev socialnih dajatev delovno
neaktivnim državljanom Unije izpolnjeni pogoji za pridobitev pravice do zakonitega prebivanja
v državi članici gostiteljici,“268 in sodbo v primeru Dano,269 kjer je Sodišče EU prav tako
izpostavilo, da „državljan Unije, glede dostopa do socialnih dajatev, […] lahko zahteva enako
obravnavanje kot državljani države članice gostiteljice le, če na ozemlju države članice prebiva
ob spoštovanju pogojev iz Direktive 2004/38“.270 Ob tem je generalni pravobranilec še dodal,
da po njegovem mnenju iz omenjenih sodb »ni mogoče sklepati, da te navedbe veljajo izključno
za dajatve socialne pomoči ali za posebne denarne dajatve, za katere se ne plačujejo prispevki,
ki so bile predmet navedenih sporov, in ne na druge socialne dajatve.«271 Tako je zaključil, da
Uredba št. 883/2004 zavezuje državo članico, da dodeli socialne dajatve samo državljanu EU,
ki zakonito uresničuje pravico do prostega gibanja in prebivanja na njenem ozemlju, to je zlasti,
če izpolnjuje zahteve, ki jih določa Direktiva 2004/38. V tem smislu je po mnenju generalnega
pravobranilca razlikovanje med britanskimi državljani in državljani drugih držav članic
dopustno, saj je to posledica »same narave sistema«, ki ga trenutno stanje prava EU dopušča.272
Nazadnje pa se je generalni pravobranilec posvetil še vprašanju, ali lahko na podlagi zgoraj
navedenega država članica, ne da bi kršila prepoved diskriminacije iz člena 4 Uredbe št.
883/2004, preverja zakonitost prebivanja državljana EU v državi članici gostiteljci ravno ob
obravnavanju prošnje za socialne dajatve. Ob priznanju, da pri tem sicer gre za posredno
diskriminacijo, saj nebritanski državljani EU, predvsem tisti delovno neaktivni, v tem postopku
trpijo (večja) neugodja in nevšečnosti kot britanski državljani, pa je generalni pravobranilec
zaključil, da je tovrstno posredno diskriminacijo mogoče utemeljiti z varstvom financ države
članice gostiteljice. Preverjanje zakonitosti prebivanja prosilca ob obravnavi prošenj za
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določene socialne dajatve je po prepričanju pravobranilca Villalóna namreč »sredstvo, ki ga
ima na voljo država članica gostiteljica, da se prepriča, da ne podeljuje socialnih dajatev, kot
sta ti, ki sta predmet te zadeve, osebam, katerim jih ni zavezana podeliti«, zaradi česar različno
obravnavanje britanskih državljanov in drugih državljanov EU, do katerega to preverjanje
pripelje, ne predstavlja diskriminacije, ki jo prepoveduje člen 4 Uredbe št. 883/2004.273
Kot očita O'Brienova, je pravno razlogovanje generalnega pravobranilca Villalóna najmanj
vprašljivo in sicer iz številnih razlogov. Prvič, vprašanje ali »right to reside« test predstavlja
del »habitual residence« testa ali pa gre za samostojen test, je v osnovi nepomembno. Ne glede
na njegovo opredelitev, se učinek predmetnega testa v obeh primerih kaže v dodanem pogoju,
ki ga mora oseba doseči, če želi izpolniti pogoj »prebivanja« iz Uredbe št. 883/2004. Slednja
namreč vsebuje jasen in izčrpen seznam kriterijev za določitev zakonodaje, ki se uporablja za
dodeljevanje (družinskih) dajatev, in kot izhaja iz določbe člena 11(3)(e) omenjene uredbe, se
za ekonomsko neaktivne osebe uporablja zakonodaja države članice njihovega stalnega
prebivališča. Po tem, ko je pristojnost države članice ugotovljena, je ta odgovorna za izplačilo
dajatev, ob upoštevanju načela prepovedi diskriminacije. Upoštevati je treba tudi, da je osebni
domet Uredbe št. 883/2004 namenona širši od dometa Direktive 2004/38, uporaba »right to
reside« testa pa tako dejansko pomeni zožitev »rationae personae« predmetne uredbe na domet
Direktive 2004/38 – za kar ni pravne podlage. Prezreti ne gre niti, da se je generalni
pravobranilec brez poglobljene analize strinjal z oceno Združenega kraljestva, da imata sporni
dajatvi značilnosti socialne pomoči, s čimer je dejansko zanemaril vsebinsko razlikovanje med
dajatvami socialne varnosti in socialne pomoči ter posledično spregledal vsebinsko razliko med
Uredbo št. 883/2004 in Direktivo 2004/38. Kot opozarja O'Brienova je v pristopu generalnega
pravobranilca moč zaznati transformacijo Direktive 2004/38 iz inštrumenta za pospeševanje
prostega gibanja znotraj EU v inštrument za preprečevanje »socialnega turizma« (kar je sicer
zaznati že v zadevi Dano), ki uvaja omejitve, za katere sicer ni pravne podlage.274
Drugič, generalni pravobranilec se je preprosto izognil vprašanju, ali je »right to reside« test
diskriminatoren in kot takšen v nasprotju z določbami Uredbe 883/2004, saj je preprosto
zaključil, da omenjeni test sploh ne zapade pod dotično uredbo – s čimer se je očitno postavil
na stališče, da je ex ante diskriminacija de facto zakonita. Takšen pristop je seveda
problematičen, saj države članice spodbuja k temu, da se preprosto izognejo določbam o
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prepovedi diskriminacije. V tej luči presenečajo tudi ugotovitve generalnega pravobranilca, da
je predpostavko zakonitosti prebivanja prosilca za socialno dajatev sicer mogoče obravnavati
kot različno obravnavanje državljanov Združenega kraljestva in državljanov drugih držav
članic, vendar pa da je takšno različno obravnavanje v zvezi s pravico do prebivanja »lastno
sistemu« in tako v določenem obsegu neizogibno. Zdi se, kot da generalni pravobranilec
zagovarja, da je določeno stopnjo neposredne diskriminacije preprosto potrebno sprejeti za
voljo pragmatičnosti. Nič manj ne preseneča niti pavšalna in povsem neobrazložena ugotovitev
generalnega pravobranilca, da gre v predmetnem primeru za posredno diskriminacijo.275
Tretjič, težko je razumeti pravobranilčevo utemeljitev ugotovljene posredne diskriminacije z
»nujnostjo varstva financ države članice gostiteljice«.276 Zgolj omemba financ Združenega
kraljestva se zdi dovolj, generalni pravobranilec za takšno utemeljitev ne ponudi ne
obrazložitve, kaj šele dokazov.277
Zanimivo bo spremljati, ali bo Sodišče EU sledilo mnenju generalnega pravobranilca Villalóna
ali se mu bo uspelo upreti političnim pritiskom držav članic po vse večji suverenosti na področju
dostopa državljanov EU do socialnih pravic v državah članicah gostiteljicah.
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5. PRAVICA DRŽAVLJANOV EU DO SOCIALNEGA STANOVANJA V
SLOVENIJI
5.1 Dostop do socialnih stanovanj na osnovi slovenske zakonodaje
Iz predhodnega poglavja izhaja, da dodeljevanje neprofitnih stanovanj v najem spada pod
definicijo socialne pomoči in posledično sodi na področje uporabe PDEU, saj pomeni socialno
ugodnost. Direktiva 2004/38 o svobodi gibanja oseb v 24(1) členu določa splošno načelo
enakega obravnavanja, na podlagi katerega bi morali vsi državljani EU, ki na podlagi te
direktive prebivajo na ozemlju Republike Slovenije, uživati enako obravnavanje kot slovenski
državljani, kar še posebej velja za tiste z dovoljenjem za stalno prebivanje. A že bežen vpogled
v relevantno slovensko zakonodajo pokaže, da temu ni tako.
Člen 5(1) slovenskega Zakona o socialnem varstvu (ZSV)278 določa, da so »upravičenci [do
socialnega varstva] po tem zakonu državljani Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče
v Sloveniji, ter tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v Sloveniji.« Iz določbe 160. člena
slovenskega Stanovanjskega zakona (SZ-1)279 dalje izhaja, da so »ob izpolnjevanju pogojev
vzajemnosti pod pogoji iz tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov upravičeni do
pridobitve neprofitnega stanovanja v najem, pomoči pri plačilu najemnine, kakor tudi do
ugodnega posojila Stanovanjskega sklada Republike Slovenije ter do varčevanja v okviru
nacionalne stanovanjske varčevalne sheme tudi državljani držav članic Evropske unije, če
imajo dovoljenje za stalno bivanje v Republiki Sloveniji.«
Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem280 med splošnimi pogoji, ki jih morajo
izpolnjevati prosilci, da so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja, v 2. alineji člena
3(1) predvideva tudi »stalno prebivališče v občini ali na območju delovanja javnega
stanovanjskega sklada ali neprofitne stanovanjske organizacije, v kateri je zaprosil za
pridobitev neprofitnega stanovanja«.
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Čeravno zgoraj omenjene določbe (še) niso bile predmet sodne presoje, so v nadaljevanju
analizirane in kritično ovrednotene z vidika prava EU, kot tudi ob upoštevanju relevantne sodne
prakse Sodišča EU.
Na tem mestu gre sicer omeniti, da se je »stanovanjska« zakonodaja Republike Slovenije v
preteklosti že znašla pod drobnogledom Sveta Evrope ter Evropskega sodišča za človekove
pravice (v nadaljevanju: ESČP), ne z vidika prostega gibanja oseb, temveč z vidika pravice
najemnikov denacionaliziranih stanovanj do mirnega uživanja premoženja. Evropski odbor za
socialne pravice pri Svetu Evrope je na podlagi kolektivne pritožbe s strani evropske zveze
nevladnih organizacij, ki se ukvarja s preprečevanjem brezdomstva (t.i. »FEANTA«) 8.
septembra 2009 sprejel odločitev, da Slovenija krši človekove pravice najemnikov
denacionaliziranih stanovanj, ki jih zagotavlja evropska socialna listina, in sicer pravico do
stanovanja, pravico do varstva družine in prepoved diskriminacije. Do navedenih kršitev naj bi
prišlo, ker je najemnikom denacionaliziranih stanovanj odvzela stanovanjsko pravico, ker jim
ni zagotovila pravice do ugodnega odkupa obstoječega ali nadomestnega stanovanja in ker je v
zadnjih dveh desetletjih ves čas poslabševala pogoje iz najemnega razmerja in poviševala
najemnino.281
Zametki zgoraj omenjene zadeve segajo v leto 1991, ko najemnikom družbenih stanovanj, ki
so bila po Zakonu o denacionalizaciji v postopku vračanja bivšim lastnikom oziroma njihovim
dedičem, ni bila dana možnost odkupa stanovanj po zakonu iz leta 1991, kot je bila sicer dana
vsem ostalim bivšim nosilcem stanovanjske pravice na družbenih stanovanjih. Odvzeta jim je
bila stanovanjska pravica in prisilno dodeljena najemna pravica za nedoločen čas ter neprofitna
najemnina, ki naj bi se po smrti prejšnjega imetnika stanovanjske pravice prenašala na ožje
družinske člane in uporabnike stanovanja. V skoraj dveh desetletjih trajajočem najemu se je
položaj najemnikov slabšal, kar gre pripisati tudi takratnim odločitvam Vrhovnega in
Ustavnega sodišča Republike Slovenije,282 ki sta praviloma razsojala v škodo najemnikov, češ
da pravice najemnikov niso kršene. Družine v denacionaliziranih stanovanji je še posebej
prizadela odločitev Vrhovnega sodišča, potrjena s strani Ustavnega sodišča z odločbo U-I128/08,283 ki od leta 2005 dalje družinskim članom najemnika, bivšega imetnika stanovanjske
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pravice, po njegovi smrti ne priznava več pravice do nadaljevanja najemnega razmerja za
neprofitno najemnino. Po smrti najemnika smejo tako njegovi družinski člani ostati v
stanovanju le še za tržno najemnino, z izjemo zakoncev in zunajzakonskih partnerjev, ki lahko
po smrti svojega zakonca oz. zunajzakonskega partnerja, ki je bil nosilec najemne pogodbe,
zahtevajo sklenitev najemne pogodbe za neprofitno najemnino.284
Nekaj let po tem, ko je Evropski odbor za človekove pravice ugotovil, da so najemnikom
denacionaliziranih stanovanj kršene človekove pravice, ki jih zagotavlja evropska socialna
listina,285 pa je ESČP 12. junija 2014, v zadevi Berger-Krall in ostali v. Slovenija,286 na pritožbo
nekdanjih imetnikov stanovanjske pravice na stanovanjih, ki so bila kasneje v postopku
denacionalizacije vrnjena denacionalizacijskim upravičencem, odločilo v korist Republike
Slovenije. Ugotovilo je, da država najemnikom denacionaliziranih stanovanj ni kršila pravic, ki
jih zagotavlja Evropska konvencija o človekovih pravicah. Zatrjevane kršitve s Konvencijo
varovanih pravic naj bi po navedbah pritožnikov nastale kot posledica pravne ureditve
njihovega položaja po Stanovanjskem zakonu (SZ s spremembami ter SZ-1) ter Zakonu o
denacionalizaciji (ZDen), in sicer zaradi izgube stanovanjske pravice, zaradi domnevne
diskriminacije pri odkupu stanovanj v razmerju do ostalih imetnikov stanovanjske pravice,
katerih stanovanja niso bila predmet denacionalizacije (razveljavitev sekundarnih načinov
privatizacije s strani Ustavnega sodišča), pa tudi zaradi najemnin, ki naj bi naraščale ter na trgu
dosegale raven tržnih najemnin, kar naj bi ogrožalo njihov socialni položaj, s tem pa pravico
do doma iz 8. člena Konvencije. ESČP se s pritožbenimi navedbami ni strinjalo ter je odločilo,
da Republika Slovenija pritožnikom ni kršila nobene od navedenih pravic.287 A po pravu EU je
Republika Slovenija bistveno bolj omejena v avtonomiji glede zagotavljanja pravice do
stanovanja, glede pogojev, ki jih je za to potrebni izpolnjevati in glede spoštovanja načela
prepovedi diskriminacije.
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5.2 Dovoljenje za stalno bivanje v Republiki Sloveniji kot pogoj za upravičenost do
dodelitve neprofitnega stanovanja
Kot problematičen se izkaže že pogoj dovoljenja za stalno prebivanje v Sloveniji. Medtem ko
je vprašanje prosilčeve integracije v družbo države članice gostitljice seveda lahko relevantno
pri dodelitvi socialnih stanovanj, pa je s tem merilom, kot je že večkrat izpostavilo tudi Sodišče
EU, potrebno ravnati previdno, predvsem pa zmerno. V nasprotnem primeru se določene
skupine posameznikov kar hitro znajdejo v neenakem položaju.
Kot izhaja iz člena 16(1) Direktive 2004/38, pravico do stalnega prebivališča v državi članici
gostiteljici pridobijo tisti državljani EU, ki v njej zakonito prebivajo nepretrgano pet let. Na
podlagi zgoraj citiranih določb slovenske zakonodaje je torej mogoče sklepati, da evropski
državljani, ki v Republiki Sloveniji bivajo manj kot pet let (in ki torej še ne izpolnjujejo pogojev
za pridobitev dovoljenja za stalno bivanje), v nobenem primeru niso upravičeni do neprofitnega
stanovanja. Takšna določba pa ni ne v skladu z določbami PDEU, ne z določbami Direktive
2004/38 o pravici državljanov EU in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in
prebivanja na ozemlju držav članic.

Na tem mestu je ponovno potrebno izpostaviti, da imajo v skladu s pravom EU delavci,
samozaposlene osebe ter njihovi družinski člani, prav zaradi njihove neposredne povezave z
družbo države gostiteljice in njihovega prispevka k njenemu gospodarstvu, od prvega dne
zaposlitve oziroma opravljanja dejavnosti dalje dostop do številnih socialnih dajatev, poleg tega
pa v tem času uživajo tudi enake socialne in davčne ugodnosti kot domači delavci. V tem obziru
njihove upravičenosti do socialnega stanovanja nikakor ni dopustno vezati na dodatne kriterije,
kot na primer imetje dovoljenja za stalno bivanje. Zahteva iz določbe 160. člena slovenskega
SZ-1, v skladu s katero morajo tudi delavci in samozaposlene osebe iz drugih držav članic
imeti dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji, v kolikor želijo biti upravičeni do
pridobitve neprofitnega stanovanja v najem, tako ni skladna z določili prava EU.
A slovenska ureditev se pokaže kot sporna tudi z vidika preostalih kategorij posameznikov
(iskalcev zaposlitve, študentov, upokojencev, ekonomsko neaktivnih oseb, itd.), ki na ozemlju
Republike Slovenije prebivajo več kot tri mesece, a manj kot pet let. Kot je predstavljeno že
zgoraj v okviru poglavja o zakonodaji Velike Britanije glede pravice evropskih državljanov do
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socialnih stanovanj, je dopustno, da država članica v svoji nacionalni zakonodaji, poleg pogojev
predvidenih v členu 7(1)(b) Direktive 2004/3/ES (da ima oseba dovolj sredstev zase in za svoje
družinske člane, da med prebivanjem ne postanejo breme sistema socialne pomoči države
članice gostiteljici ter da imajo sklenjeno zahtevano zdravstveno zavarovanje), predpiše tudi
druge pogoje, ki jih morajo izpolnjevati državljani EU, ki želijo dostopati do neprofitnih
stanovanj – vse dokler ti pogoji niso diskriminatorni. Dovoljeno je torej zahtevati, da prosilec
socialnega stanovanja na ozemlju države članice gostiteljice že nekaj časa prebiva, da ta
predstavlja kraj njegovega dejanskega prebivališča in da je do določene mere integriran v
družbo države gostiteljice (kot npr. pri britanskem »habitual residence« testu), vendar pa se
zdi, da zahteva po pridobitvi dovoljenja za stalno bivanje v Republiki Sloveniji presega meje
dopustnega. Četudi slednja zahteva direktno ne diskriminira na podlagi državljanstva, pa bi
lahko trdili, da takšen, navidez nevtralen kriterij, postavlja državljane drugih držav članic v bolj
neugoden položav v primerjavi s slovenskimi državljani, ki pravico do stalnega prebivanja
pridobijo že na podlagi slovenskega državljanstva.

Vzporednico bi lahko potegnili med slovensko zahtevo po pravici do stalnega bivanja, ki
predstavlja pogoj za dostop evropskih državljanov do socialnega stanovanja v Sloveniji, in
britanskim »right to reside« testom. Tudi slednji predstavlja pogoj za dostop do določenih
pravic socialnega varstva in tudi slednji kot (enega izmed) kriterijev predvideva pravico do
stalnega prebivališča v Veliki Britaniji. Kot izhaja iz prav tako že predstavljenega primera
Patmalniece,288 je Komisija v njem zavzela stališče, da evropska pravila s področja socialne
varnosti sicer dovoljujejo državi članici, da dostop do določenih socialnih ugodnosti veže na
kriterij t.i. običajnega prebivanja na njenem ozemlju, vendar pa je hkrati jasno poudarilo, da je
vsakršna posredna diskriminacija v tem okviru strogo prepovedana. Tako kot so britanski
državljani pravico do prebivanja (»right to reside«) pridobili avtomatsko, torej zgolj na podlagi
svojega državljanstva, medtem ko so državljani drugih držav članic za to morali izpolniti še
dodatne kriterije, enako lahko trdimo za slovenske državljane. Medtem ko slednjim pravica do
stalnega bivanja pripada že na podlagi njihovega slovenskega državljanstva, morajo državljani
iz drugih držav članic za pridobitev tega statusa izpolniti še druge kriterije – s čimer postanejo
objekt posredne diskriminacije. Morda se bo pred Sodiščem EU kdaj znašel tudi »slovenski
Patmalniece«, ki bo presodil skladnost določbe 160. člena slovenskega SZ-1 v luči prava EU,
izzid takšnega morebitnega postopka pa bo v veliki meri odvisen (tudi) od odločitve Sodišča
288
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EU v zadevi Evropska komisija proti Združenem kraljestvu.289 V kolikor bo v tem primeru
Sodišče EU namreč sledilo sklepnim predlogom generalnega pravobranilca Villalóna (in
političnim pritiskom držav članic) ter bo obstoj ugotovljene posredne diskriminacije opravičilo
z nujnostjo varstva financ Združenega kraljestva, potem obstaja velika verjetnost, da bilo tudi
dovoljenje za stalno prebivanje RS kot pogoj za upravičenost do dodelitve neprofitnega
stanovanja, proglašeno za skladno s pravom EU – pod pogojem seveda, da bi ga bilo mogoče
opravičiti s ciljem, kakršen je denimo varstvo financ RS.

5.3 Vzajemnost kot pogoj za upravičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja
Poleg zahtevanega pogoja po dovoljenju za stalno bivanje v Republiki Sloveniji je sporen in v
neskladju s pravom EU tudi pogoj vzajemnosti. Iz 160. člena SZ-1 namreč izhaja, da so
državljani držav članic EU do pridobitve neprofitnega stanovanja upravičeni »ob izpolnjevanju
pogojev vzajemnosti«.
Pri razvoju sodne prakse kot tudi splošnih načel prava EU se je Sodišče EU pogosto zgledovalo
po načelih mednarodnega prava in tako na primer načela dobre vere, dolžnosti izpolnitve
obveznosti (pacta sunt servanda), teritorialnosti in razveze pogodbe zaradi bistveno
spremenjenih okoliščin (rebus sic stantibus) opredelilo kot temeljna načela prava EU. A hkrati
je izrecno izključilo nekatera druga načela mednarodnega prava iz dometa prava EU iz razloga
njihove nezdružljivosti s strukturo in temeljno idejo EU. Eno izmed takih načel je prav načelo
vzajemnosti.290
Sodišče EU je že leta 1964 v zadevi Costa291 izoblikovalo in razjasnilo načelo primarnosti
(supremacije), ki naj bi zagotovilo učinkovito in enotno uporabo prava EU. Pojasnilo je, da
»izvršilna moč pravnih predpisov Skupnosti ne more biti v eni državi članici drugačna kakor v
drugi, ne da bi to ogrozilo realizacijo temeljnih ciljev ustanovitvene pogodbe […]. Obveznosti,
ki so jih države članice s pogodbo sprejele ob ustanovitvi Skupnosti, bi ne bile brezpogojne,
temveč povsem negotove, če bi bilo mogoče o njih povzročati pomisleke z naknadno zakonodajo
države članice. Prenos pravic in obveznosti, ki izhajajo iz ustanovitvene pogodbe, na organe
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Skupnosti nosi s seboj trajno omejitev suverenosti držav članic, zaradi katere kasnejše
enostransko ravnanje ne more prevladati nad konceptom Skupnosti.« V praksi to pomeni, da
pravna pravila, sprejeta na ravni EU, prevladajo nad pravili notranjega pravnega reda držav
članic. Tudi v zadevi Internationale Handelsgesellschaft292 je Sodišče EU poudarilo, da status
predpisa države članice ne more biti relevanten pri presoji primarnosti prava EU – država se ne
more sklicevati prav na noben predpis, da bi s tem upravičila kršitev pravnih pravil EU.
Izhajajoč iz načela primarnosti je Sodišče EU najprej v zadevi Komisija proti Italiji,293 kasneje
pa, med drugim, tudi v zadevi Ministère public proti Guy Blanguernon294 pojasnilo, da se
država članica ne more sklicevati na dejstvo, da tudi druge države članice niso izpolnile svojih
obveznosti po Pogodbah, da bi s tem utemeljila svojo neizpolnitev te iste obveznosti.
Izpostavilo je tudi, da se v pravnem redu EU izvajanje prava EU s strani držav članic ne more
vezati na pogoj vzajemnosti. Za primere, ko države članice ne izpolnjujejo svojih obveznosti iz
Pogodb namreč obstajajo pravna sredstva, kot so opredeljena v 258. in 259. členu PDEU, torej
tožba Komisije oziroma države članice zoper (drugo) državo članico.295 Načelo vzajemnosti
tako ni ne v duhu, ne v skladu s predpisi prava EU.

Spornost v slovenskem SZ-1 zahtevanega pogoja vzajemnosti osvetlimo na konkretnem
primeru. Na območju Republike Slovenije prebiva precejšnje število oseb iz republik bivše
Jugoslavije. Po vstopu Hrvaške v EU 1. julija 2013 so hrvaški državljani tako postali državljani
EU, večina katerih je stalno prebivališče v Republiki Sloveniji pridobila že pred vstopom
Hrvaške v EU, mnogi že več let pred tem. Na osnovi prava EU bi torej vsi tisti državljani
Hrvaške, ki imajo v Sloveniji urejeno stalno prebivališče, morali uživati enak obseg socialnih
pravic in ugodnosti, kot jih uživajo državljani Slovenije. To jasno izhaja iz Direktive
2004/38/ES, kjer je določeno, da so omejitve glede pravice do prebivanja (npr. pogoj zadostnih
finančnih sredstev; pogojevanja glede pridobitve socialne pomoči) mogoče samo v obdobju do
petih let zakonitega prebivanja. Ko evropski državljan neprekinjeno zakonito prebiva v državi
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članici gostiteljici pet let, pridobi pravico do stalnega prebivališča v njej in omejevanja in
pogojevanja – ki so sicer možna za obdobje pred pridobitvijo te pravice – niso več mogoča.296
V tej luči je jasno, da omejevanje pravic državljanov EU, ki so v Sloveniji že pridobili pravico
do stalnega bivanja, na podlagi vzajemnosti ni upravičeno in ni skladno s pravom EU. A vendar
gre v praksi zaslediti številne primere hrvaških (in drugih) državljanov, ki imajo v Sloveniji
urejeno stalno prebivališče in ki se, po mnogih letih dela v Sloveniji, znajdejo brez službe in
posledično postanejo socialno ogroženi. A ko zaprosijo pristojni organ (npr. Javni stanovanjski
sklad Mestne občine Ljubljana) za dodelitev neprofitne bivalne enote, pogosto dobijo odgovor,
da bi bili do slednjega na podlagi veljavne slovenske zakonodaje (SZ-1 in Pravilnika o
dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem) upravičeni zgolj ob izpolnjevanju pogojev
vzajemnosti - torej v primeru, ko bi tudi slovenski državljan na Hrvaškem (v enakih pogojih
kot pritožnik) bil upravičen do dodelitve neprofitne bivalne enote. Ob tem je vredno poudariti,
da hrvaški Zakon o socialnem varstvu297 v svojem 22. členu298 ne predvideva vzajemnosti kot
pogoja za dostop tujih državljanov do neprofitnega stanovanja, oziroma natančneje, do
nadomestila za stanovanjske stroške,299 kamor sodi tudi najemnina za stanovanje. Iz
omenjenega člena namreč izhaja, da so do pravic iz sistema socialnega varstva, pod pogoji, ki
jih določa ta zakon, upravičeni (i) hrvaški državljani s stalnim prebivališčem na Hrvaškem ter
(ii) tujci in osebe brez državljanstva s stalnim prebivališčem na Hrvaškem. V tej luči so dejanja
pristojnih slovenskih organov še toliko bolj sporna.
Z gotovostjo je moč zaključiti, da opisano omejevanje na podlagi vzajemnosti ni upravičeno in
je v nasprotju s pravom EU. Če ima namreč državljan Hrvaške, oziroma državljan katerekoli
druge države članice, v Sloveniji urejeno stalno prebivališča, bi moral biti upravičen do enakega
obravnavanja v Republiki Sloveniji kot državljani Republike Slovenije. Neenako obravnavanje
je v nasprotju z načeli, ki se nanašajo na status državljana EU ter upravičenj, ki izhajajo iz
pridobljene pravice do stalnega prebivanja. Dodeljevanje neprofitnih stanovanj v najem namreč
spada pod definicijo socialne pomoči in tako spada na področje uporabe Pogodbe o delovanju
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EU, saj pomeni socialno ugodnost. Direktiva 2004/38 o svobodi gibanja oseb v 24(1) členu
določa splošno načelo enakega obravnavanja, na podlagi katerega bi morali vsi evropski
državljani, ki na podlagi te direktive prebivajo na ozemlju države članice gostiteljice, uživati
enako obravnavanje kot državljani te države članice v okviru Pogodbe, zlasti kar zadeva tiste z
dovoljenjem za stalno prebivanje.
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6. ZAKLJUČEK – NACIONALNA SUVERENOST V SFERI SOCIALNE
POLITIKE IN IZZIVI ZA PRIHODNOST
Živimo v času, ko večji delež državljanov EU kot kadarkoli prej izkorišča pravico do svobode
gibanja in prebivanja v drugi državi članici. Dostop do socialnih pravic je ob tem osnovnega
pomena za uživanje političnih in drugih državljanskih pravic evropskih državljanov. Čeravno
je uvedba državljanstva EU v zadnjih dvajsetih letih pomembno prispevala k napredku pri
dodeljevanju socialnih pravic državljanom EU, pa pri tem ne gre spregledati, da je državljanstvo
EU v vsega šestih, razmeroma skopih členih evropskim državljanom EU ponudilo ekonomske
pravice prostega gibanja in nastanitve v katerikoli državi članici, ki so jim bile sicer
zagotovljene že z določili o notranjem trgu. Razen na novo podeljenih nekaterih (omejenih)
političnih pravic državljanstvo EU kot tako z vidika dostopa evropskih državljanov do socialnih
pravic v državah članicah gostiteljicah ni prineslo novosti. Sodišče EU je bilo tisto, ki je skozi
svojo bogato sodno prakso pavšalne določbe o evropskem državljanstvu razlagalo v luči enotne
evropske integracije in jim tako vdihnilo pravi - tudi socialni - pomen. Pojem evropskega
državljana je tako razširilo na številne posameznike v najrazličnejših situacijah ter jim tako na
revolucionaren način omogočilo dostop do številnih ekonomskih in socialnih pravic – čeravno
so države članice v imenu svojih finančnih interesov pogosto skušale takšno razlago Sodišča
EU ublažiti oz. vsaj upočasniti.
A tudi v sodni praksi Sodišča EU s področja dostopa državljanov EU do socialnih pravic v
državi članici gostiteljici je skozi čas zaznati spremembe v stališčih in s tem povezane
nekonsistentnosti, dvoumnosti in nejasnosti. Leta 2001 je Sodišče EU v zadevi Grzelzcyk
državljanstvo EU povzdignilo v temeljni status, ki naj bi evropskim državljanom omogočil, da
v enakih primerih uživajo enake pravice, ne glede na njihovo nacionalno državljanstvo.
Priznavanje socialnih pravic ne zgolj delavcem ter samozaposlenim osebam temveč na podlagi
prepovedi diskriminacije z ozirom na državljanstvo tudi ekonomsko neaktivnim evropskim
državljanom v državah članicah gostiteljicah s strani Sodišča EU je pri marsikateri državi
članici vzbudilo občutek, da so skozi »zadnja vrata« evropskega državljanstva300 izgubile
nadzor nad eno izmed ključnih pristojnosti suverenih držav, to je nad svojim sistemom socialne
blaginje. V literaturi je bilo slišati tudi očitke, da je Sodišče EU s tako razširjenim dostopom do
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socialnih ugodnosti ekonomsko neaktivnim državljanom EU krepko prekoračilo tako duh kot
tudi namen določb primarne zakonodaje EU o prostem gibanju.301
Bodisi kot odgovor na politične pritiske držav članic, v skrbeh zaradi »socialnega turizma«,
bodosi iz kakšnih drugih razlogov, je v zadnjih letih na področju dostopa do socialnih pravic v
državah članicah gostiteljicah zaznati bolj omejujoč pristop s strani Sodišča EU. Medtem, ko je
še v zadevi Brey zagovarjalo stališče, da država članica gostiteljica ne sme samodejno izključiti
delovno neaktivnega državljana druge države članice iz upravičenosti do neke socialne dajatve,
brez da bi opravila celovito presojo bremena, ki naj bi ga dodelitev te dajatve konkretno prinesla
za celotni nacionalni sistem socialne pomoči ob upoštevanju posamičnih okoliščin položaja
zainteresirane osebe, je v zadevi Dano že zaznati drugačen pristop. V slednji se je Sodišče EU
brezkompromisno postavilo na stališče, da smejo države članice gostiteljice zavrniti zahtevek
za socialno pomoč državljanu EU, ki na njenem območju nima namena biti ekonomsko aktiven
in ki nima sredstev za preživljanje.

Poudarilo je, da je enako obravnavanje evropskih

državljanov, v smislu člena 24(1) Direktive 2004/38, odvisno od zakonitega prebivanja na
ozemlju te države članice, torej ob spoštovanju pogojev iz Direktive 2004/38.302 Dopustiti, da
bi osebe, ki nimajo pravice do prebivanja na podlagi omenjene direktive, lahko zahtevale
priznanje pravice do dajatev socialne pomoči pod enakimi pogoji, kot veljajo za državljane
države gostiteljice, bi bilo, po mnenju Sodišča EU, v nasprotju s ciljem navedene direktive
(natančneje, njene uvodne izjave 10), s katerim se želi izogniti temu, da bi državljani EU postali
nesorazmerno breme sistema socialne pomoči v državi članici gostiteljici.303
In ko se je že zdelo, da temeljni status evropskih državljanov, kot izhaja iz zadeve Grzelzcyk,
postaja vse prej kot to, je Sodišče EU izdalo še sodbo v zadevi Alimanovic, v kateri je to
domnevo tudi dokončno potrdilo. V slednji je Sodišče EU sicer ponovilo svoje stališče iz
zadeve Dano, da lahko državljani EU, z ozirom na dostop do dajatev socialne pomoči, zahtevajo
enako obravnavanje kot državljani države članice gostiteljice zgolj v primeru, če na ozemlju
države članice prebivajo zakonito. Za razliko od zadeve Dano, kjer se Sodišče še sklicuje na
državljanstvo EU kot temeljni status evropskih državljanov, pa slednjega v zadevi Alimanovic
sploh ne omeni več, temveč kot izključen kriterij za presojo upravičenosti do dajatev socialne
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pomoči upošteva zgolj zakonitost bivanja v državi članici gostiteljici. Zdi se, da je načelo
enakega obravnavanja tako postalo sekundarnega pomena. Prav tako ne gre spregledati, da
medtem ko je Sodišče EU v zadevi Brey zagovarjalo, da je v postopku ugotavljanja, ali bi
podelitev socialne pomoči predstavljala nesorazmerno breme sistema socialne pomoči v državi
članici gostiteljici, potrebna individualna presoja okoliščin vsakega posameznega primera
posebej (čeravno tudi takšen pristop v enakih primerih lahko pripelje do različnih ugotovitev
oziroma zaključkov), je v zadevi Alimanovic od tega stališča odstopilo. Na ta način je Sodišče
EU dejansko »ustvarilo« kategorijo evropskih državljanov, ki sicer izpolnjujejo kriterije za
zakonito bivanje na ozemlju države članice gostiteljice, brez, da bi bili hkrati upravičeni do
minimalnih socialnih ugodnosti.304
Čeravno Sodišče EU z vsako kasnejšo sodno odločbo sicer izrecno ne ovrže svoje predhodne
sodne prakse glede dostopa evropskih državljanov do socialnih ugodnosti v državah članicah
gostiteljicah, pa z njo slednjim nedvomno omogoča, da vse lažje upravičijo zavrnitev teh
ugodnosti. Prav tako je pri razlagi pojma evropskega državljanstva ter mej njegove solidarnosti
s strani Sodišča EU zaznati vedno večji nagib k t.i. »modelu integracije«, v skladu s katerim je
za enakopraven dostop do socialnih ugodnosti v državi članici gostiteljici ključnega pomena
določena (zadostna) stopnja integracije v družbo slednje. Golo sklicevanje na prepoved
diskriminacije na podlagi državljanstva tako vse bolj izgublja na pomenu.
K takšnemu zaključku silijo tudi stališča generalnega pravobranilca Villalóna podana v
njegovem sklepnem predlogu v zadevi Evropska Komisija proti Združenem kraljestvu, predmet
katere je presoja zakonitosti britanskega »right to reside« testa. S postopnim oddaljevanjem od
temeljnega statusa državljanstva EU generalni pravobranilec nadaljuje trend iz primerov Brey,
Dano in Alimanovic, kar upoštevaje trenutne politične okoliščine v EU niti ni tako zelo
presenetljivo. Vprašanje je, ali bo Sodišče EU temu mnenju sledilo, ali se mu bo uspelo upreti
političnim pritiskom držav članic po vse večji suverenosti na področju dostopa državljanov EU
do socialnih pravic v državah članicah gostiteljicah.
Spremembe v stališčih sodne prakse, ki niso vedno v zadostni meri obrazložene, kot tudi
uporaba (pre)splošnih in nedefiniranih pojmov s strani Sodišča EU, povzročajo nejasnosti in
pravno negotovost, ki posledično predstavlja precejšen izziv nacionalnim sodnim in upravnim
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organom držav članic gostiteljic, ki o podelitvi pravic iz naslova socialne pomoči odločajo.
Poleg tega nejasnosti puščajo ogromno prostora za različno presojo enakih situacij.
Z utemeljitvijo, da ima Sodišče EU nekonsistenten pristop do dodeljevanja socialnih pravic
državljanov EU v državah članicah gostiteljicah, s čimer negativno vpliva na pravno varnost,
je prva izmed tez magistrske naloge potrjena.

Kot posebej občutljiva vrsta socialnih pravic se izkaže pravica državljanov EU do socialnega
oz. neprofitnega stanovanja v državi članici gostiteljici. EU na področju stanovanjske politike
nima neposrednih pristojnosti, saj pravo EU nacionalne sisteme socialne varnosti medsebojno
zgolj usklajuje, ne pa tudi harmonizira. Države članice so tako suverene na področju
vsebinskega opredeljevanja sistemov socialne varnosti, a ker dodeljevanje neprofitnih
stanovanj v najem sodi pod definicijo socialne pomoči, s tem zapade pod okrilje PDEU. To
pomeni, da države članice samostojno določajo kriterije za dodelitev socialnih stanovanj, pri
čemer pa je v tem oziru njihova diskrecija s strani prava EU omejena v toliko, da so dolžne
spoštovati prepoved diskriminacije na podlagi državljanstva, kot izhaja iz določb v 18. člena
PDEU ter 24. člena Direktive 2004/38/ES.
Iz strahu pred »socialnim turizmom« so številne države članice v svojih nacionalnih
zakonodajah predvidele pogoje za dodelitev socialnega stanovanja, ki načela prepovedi
diskriminacije na podlagi državljanstva ne spoštujejo in tako evropskim državljanom iz drugih
držav članic nalagajo izpolnitev dodatnih kriterijev, ki jih državljani države članice gostiteljice
izpolnjujejo že na podlagi njihovega nacionalnega državljanstva. Sodišče EU se je do tovrstnih
praks že večkrat opredelilo, a tudi na tem področju je skozi čas zaslediti določeno neskladnost
sodne prakse.
Že ob koncu osemdesetih let prejšnjega stoletja je Sodišče EU obsodilo italijansko zakonodajo,
ki je določala, da so zgolj italijanski državljani upravičeni do nakupa ali najema stanovanja,
zgrajenega oziroma obnovljenega s pomočjo javnih sredstev, in do pridobitve hipotekarnega
posojila po subvencionirani stopnji ter tako zavzelo jasno stališče, da element državljanstva ne
sme igrati vloge pri dostopu evropskih državljanov do socialnih stanovanj v državah članicah
gostiteljicah. A zgolj posest državljanstva EU v številnih nacionalnih zakonodajah ni dovolj za
upravičenost do dostopa do socialnega stanovanja v državi članici gostiteljici. Enak »trend«,
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kot ga je na splošno zaznati pri dostopu evropskih državljanov do socialnih pravic v državi
članici gostiteljici, gre opaziti tudi pri dostopu do socialnih stanovanj – vzporedno z načelom
prepovedi diskriminacije na podlagi državljanstva je potrebno upoštevati tudi stopnjo
posameznikove integracije v družbo države članice gostiteljice. Testi, ki to stopnjo ocenjujejo
tako per se niso prepovedani (kot denimo britanski »habitual residence« test), vse dokler niso
diskriminatorni. Iz tega razloga je na neodobravanje Komisije naletel britanski »right to reside«
test, na podlagi katerega britanske oblasti presojajo, ali ima posameznik pravico do prebivanja
na njenem ozemlju, kar predstavlja pogoj za dostop do ugodnosti iz naslova socialne pomoči,
med drugim tudi do socialnega stanovanja. Kot problematično se je v tem oziru izkazalo
dejstvo, da medtem ko državljani Združenega kraljestva to pravico pridobijo samodejno na
podlagi njihovega britanskega državljanstva, morajo preostali »nebritanski« državljani EU za
pridobitev te iste pravice izpolnjevati še dodatne kriterije. Ob tem gre omeniti, da tudi slovenska
zakonodaja s področja dostopa do socialnih stanovanj kot pogoj za upravičenost državljanov
EU do socialnega stanovanja določa pogoj, ki je primerljiv z britanskim »right to reside« testom
– to je imetje dovoljenja za stalno bivanje v Republiki Sloveniji. Dodatna nekonsistentnost
slovenske zakonodaje s pravom EU se sicer kaže tudi v pogoju vzajemnosti, ki mora biti
izpolnjen, da je državljan druge države članice upravičen do socialnega stanovanja na ozemlju
Republike Slovenije, saj je slednji nezdružljiv z duhom, pravom, strukturo in temeljno idejo
EU.
A bolj presentljivo od zahteve po integraciji v družbo države članice gostiteljice za dostop do
socialnega stanovanja na njenem ozemlju se izkaže poseg Sodišča EU na področje, ki je v
izključni pristojnosti držav članic. V zadevi Libert je Sodišče EU presojalo skladnost flamskega
dekreta o zemljiščih in nepremičninah, kjer je določeno, da so do neprofitnih stanovanj
upravičeni zgolj tisti posamezniki, ki so dovolj povezani z občino, v kateri se dotična
nepremičnina nahaja. Kar preseneča v predmetni zadevi, je pristop k presoji. V prvi fazi se je
Sodišče EU ukvarjalo izključno z vprašanjem, ali predmetna zakonodaja predstavlja kršitev
določb o prostem gibanju. Šele po tem, ko je zaključilo, da gre za prima facie kršitev, se je
Sodišče EU posvetilo presoji pravice do socialnega stanovanja, in še to zgolj v luči obrambe
držav članic na že ugotovljeno kršitev določb o prostem gibanju. S tem, ko Sodišče EU ni
presojalo tudi učinka prostega gibanja na zaščito pravice do stanovanja, temveč le obratno, je
prostemu gibanju, v odnosu do temeljnih socialnih pravic, podelilo prednost, s čimer je
dejansko vzpostavilo hierarhijo med pravico do prostega gibanja in ščitenjem temeljnih
socialnih pravic držav članic, v prid prve. Na ta način je zanikalo pravni in politični status, ki
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naj bi ga pravica do socialnega stanovanja uživala v EU, »socialni Evropi« pa odvzelo pravi
pomen. S svojim intervencijskim pristopom Sodišče EU ni le ocenjevalo zakonitosti dotične
flamske socialne politike, temveč je s tem, ko je flamskemu zakonodajalcu primeroma
predlagalo nadomestitev »testa zadostne povezanosti« z uvedbo subvencij za nakup ali najem
nepremičnin v ciljnih flamskih občinah, poseglo v njeno materijo ter flamskemu zakonodajalcu
odvzelo precejšno mero pravnega prostora za oblikovanje svoje nacionalne politike glede
dostopa do socialnih stanovanj. Utemeljeno se torej zastavlja vprašanje, ali ni Sodišče EU s
tovrstno prikrito »evropeizacijo« socialnih politik držav članic prekoračilo meja svojih
pristojnosti, tako z vidika načela prenosa pristojnosti med EU in državami članicami, kot tudi
z ozirom na dejstvo, da oblikovanje socialnih politik držav članic sodi v pristojnost slednjih.
Na podlagi povedanega je mogoče potrditi tudi drugo tezo magistrske naloge, v kateri trdim, da
pravo EU nacionalnih sistemov socialne varnosti ne dopolnjuje več zgolj na način, da
odstranjuje pogoj državljanstva in zagotavlja enako obravnavo vseh državljanov EU, temveč
da na trenutke tudi de facto posega v vsebino nacionalnih sistemov socialne varnosti ter jih celo
so-oblikuje.

Vzporedno s potrditvijo obeh tez pa je potrebno poudariti, da je z vidika dostopa do socialnih
pravic v državah članicah gostiteljicah, ob upoštevanju načela prepovedi diskriminacije na
podlagi državljanstva še vedno zaznati precejšnje razlikovanje med različnimi kategorijami
evropskih državljanov glede na njihov status oziroma stopnjo integracije v družbo države
članice gostiteljice. Na podlagi analize relevantne sodne prakse Sodišča EU bi lahko zaključili,
da obstaja nekakšen sorazmeren odnos med stopnjo integracije in enakim obravnavanjem
državljanov EU, kar dejansko pomeni, da dlje ko evropski državljan prebiva v državi članici
gostiteljici, večja je njegova integriranost v njeno družbo in posledično širši je njegov dostop
do socialnih pravic pod enakimi pogoji, kot to velja za državljane dotične države članice.
Zgoraj omenjeni »integracijski« pristop je z vidika držav članic, trepetajočih-se pred »socialnim
turizmom«, seveda dobrodošel. A na koncu gre vendarle omeniti, da materialnih dokazov o
obstoju »socialnega turizma« ni. Nobena izmed držav članic ni namreč nikdar ponudila
konkretnih in dokazno podprtih statističnih podatkov o tem, koliko evropskih migrantov naj bi
sploh bilo upravičenih do socialne pomoči na njihovem ozemlju. V javnosti je zaslediti očitke,
da naj bi šlo pri »socialnem turizmu« predvsem za politični populizem evroskeptičnih
desničarskih strank, ki nikakor nočejo razumeti, da je prost pretok evropskih državljanov ena
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izmed največjih obogatitev evropskega prostora.305 Praviloma se namreč v bogate članice EU
priseljujejo predvsem mladi ljudje, ki največkrat prispevajo v socialne sklade bistveno več, kot
iz njih porabijo,306 hkrati pa ti priseljenci pomenijo tudi nujno, tako rekoč naravno osvežitev
trga dela za bogate in demografsko hitro starajoče se članice, ki bodo take priseljence prej ali
slej prisiljene iskati same, sicer se bodo njihovi socialni sistemi že v bližnji prihodnosti tako
»postarali«, da se bodo zrušili sami vase.307
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