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Pri presoji določb Arbitražnega sporazuma je Ustavno sodišče izhajalo iz dejstva, da so 
ozemlje in državne meje vprašanja, ki so sicer v prvi vrsti v domeni mednarodnega 
prava, vendar so v Republiki Sloveniji urejena tudi v notranjem pravu, in sicer v drugem 
razdelku Temeljne ustavne listine in v 4. členu Ustave. 
 
Temeljna ustavna listina je temeljni konstitutivni državnopravni akt Republike Slovenije. 
Z njenim sprejemom je Republika Slovenija dokončno prekinila državnopravne vezi s 
Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in se vzpostavila kot suverena država. 
Ustavnopravna moč Temeljne ustavne listine ni bila omejena le na trenutek sprejema, 
temveč je Listina veljaven ustavni akt ter je kot taka trajni in neusahljivi ustavnopravni 
temelj državnosti Republike Slovenije. 
 
Bistven element državnosti je tudi ozemlje, na katerem država deluje kot najvišja oblast. 
Zato je drugi razdelek Temeljne ustavne listine opredelil ozemlje Republike Slovenije, in 
sicer tako, da je konstitucionaliziral njene državne meje. Konstitucionalizacija državnih 
mej pa ne pomeni samo opredelitve ozemlja, na katerem je Republika Slovenija 25. 
junija 1991 postala suverena država, temveč skupaj s 4. členom Ustave pomeni 
veljavno in upoštevno ustavnopravno varstvo državnega ozemlja. V ozemeljsko majhni 
državi, kot je Republika Slovenija, imata taki določbi garantno funkcijo; z njima je 
ustavodajalec državno ozemlje in državne meje postavil kot eno temeljnih vrednot, ki jo 
je treba varovati na ustavni ravni. 
 
Po osamosvojitvi je nekdanja administrativna meja med Slovenijo in Hrvaško postala 
meja med državama. Na kopnem je ta meja utemeljena na mednarodnopravnem načelu 
uti possidetis iuris in poteka tam, kjer je potekala meja med republikama v okviru 
nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije. Meja na morju v okviru 
nekdanje skupne države med republikama ni bila pravno določena, vendar je v 
Piranskem zalivu, pa tudi širše, dejansko oblast izvajala Republika Slovenija. Do 
drugačnega dogovora med državama uživa dejansko stanje na morju pred 
osamosvojitvijo mednarodnopravno varstvo na podlagi načela uti possidetis de facto.   
 
V smislu teh dveh mednarodnopravnih načel je treba razumeti tudi drugi razdelek 
Temeljne ustavne listine. Ta je ustavnopravni odsev mednarodnega prava, ki je urejalo 
vprašanje mej v trenutku, ko je Republika Slovenija postala suverena država. Meja med 
Slovenijo in Hrvaško na kopnem je bila v okviru nekdanje Jugoslavije znana in je 
potekala po mejah občin oziroma katastrskih občin. Prek mednarodnopravnega načela 
uti possidetis iuris to mejo danes na ustavni ravni varuje drugi razdelek Temeljne 
ustavne listine. Glede meje na morju pa je treba upoštevati, da je Republika Slovenija 
obalna država in da je bila že v okviru nekdanje Jugoslavije obalna republika, ki je na 
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določenem delu Jadranskega morja izvajala dejansko oblast in je imela tudi teritorialni 
dostop do odprtega morja. Zato je treba drugi razdelek Temeljne ustavne listine 
razlagati tako, da morska meja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško poteka 
po črti, do katere je Slovenija pred osamosvojitvijo izvrševala dejansko oblast. 
 
Ustavno varstvo državnih mej ne pomeni, da je določen tudi njihov konkretni potek v 
naravi. Tako na kopnem kot na morju je treba ustavnopravno določeno mejo 
konkretizirati na ravni mednarodnega prava. O poteku meje v naravi se morata državi 
šele sporazumno dogovoriti bodisi neposredno z mednarodno pogodbo bodisi s 
prenosom te naloge na mednarodno sodno telo. Prav to je tudi namen Arbitražnega 
sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške. 
 
Vlada je sicer predlagala, naj Ustavno sodišče presodi, ali je točka (a) prvega odstavka 
3. člena Arbitražnega sporazuma v skladu s 4. členom Ustave v zvezi z drugim 
razdelkom Temeljne ustavne listine. Vendar je Ustavno sodišče presodilo, da je ta 
določba Sporazuma neločljivo povezana s točko (a) 4. člena ter z drugim in tretjim 
odstavkom 7. člena Sporazuma. Zato je Ustavno sodišče postopek za oceno ustavnosti 
razširilo ter navedene določbe razlagalo in presojalo kot celoto. Pri tem se ni spuščalo v 
presojo primernosti Sporazuma, niti ni o njem podalo kakršnekoli vrednostne sodbe, ker 
to ni v njegovi pristojnosti. 
 
Točka (a) prvega odstavka 3. člena Sporazuma, po kateri bo arbitražno sodišče določilo 
potek meje na spornih delih na kopnem in morju, pomeni, da bo moralo arbitražno 
sodišče opisati potek mejne črte v naravi in jo določiti z zemljepisnimi koordinatami. Pri 
določanju poteka meje bo arbitražno sodišče vezano na okvir spora, kakor ga bosta 
opredelili državi pogodbenici, pri čemer državi pri opredeljevanju spora nista omejeni. Za 
odločanje arbitražnega sodišča bo ključna točka (a) 4. člena Sporazuma, po kateri bo 
sodišče za določitev meje na morju in kopnem uporabilo pravila in načela 
mednarodnega prava. Pri tem bo arbitražno sodišče lahko upoštevalo pravne in 
dejanske okoliščine, kakor so na spornih območjih obstajale pred 25. junijem 1991, ki je 
v Sporazumu določen kot odločilni datum. Upoštevati pa bo moralo tudi preambulo 
Arbitražnega sporazuma, v kateri sta državi pogodbenici potrdili tudi upoštevnost svojih 
vitalnih interesov. Pravne učinke razsodbe arbitražnega sodišča določata drugi in tretji 
odstavek 7. člena Sporazuma, in sicer določata, da je razsodba obvezujoča in jo morata 
državi izvršiti z vsemi potrebnimi ukrepi. 
 
Ker potek meje med Slovenijo in Hrvaško nikoli ni bil določen na način, kot je običajen v 
mednarodnem pravu, bo arbitražno sodišče potek meje na spornih delih določilo 
originarno. Na kopnem bo razsodba arbitražnega sodišča pomenila mednarodnopravno 
konkretizacijo meje, na morju pa bo pomenila mednarodnopravno razdelitev nekdanjega 
pravno enotnega, čeprav dejansko razdeljenega jugoslovanskega morja v severnem 
Jadranu. 
 
Vendar pa iz presojanih določb Arbitražnega sporazuma izhaja, da Sporazum ne določa 
poteka državnih mej med državama pogodbenicama. Arbitražni sporazum je akt, 
katerega namen je vzpostaviti mehanizem za mirno rešitev mejnega spora. Drugače 
rečeno, njegov namen je le ustanoviti arbitražno sodišče ter urediti njegovo organizacijo 
in delovanje. Določbe Sporazuma, ki urejajo ta vprašanja, pa niso protiustavna. Zato je 
Ustavno sodišče odločilo, da presojane določbe Arbitražnega sporazuma niso v 
neskladju s 4. členom Ustave v zvezi z drugim razdelkom Temeljne ustavne listine.  


