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1. Strinjam se s točkami od I do IV izreka mnenja, ne morem pa se strinjati s točkama V 

in VI. S tema točkama bi se lahko strinjal le, če bi Arbitražni sporazum razumel izključno 

kot "akt, katerega namen je vzpostaviti mehanizem za mirno rešitev mejnega spora", da 

torej ne gre za akt, katerega namen je določitev poteka državne meje (glej tč. 60 

obrazložitve mnenja). Takšno je večinsko stališče, ki izhaja iz besedila Sporazuma, in ne 

upošteva njegovega temeljnega namena.  

2. Po mojem mnenju takšno razumevanje zanemarja dejstvo, da je glavni namen 

Sporazuma "originarna" določitev državne meje med pogodbenicama, ki naj jo določi 

arbitražno sodišče, ki se sicer ustanavlja s tem Sporazumom. Njegova odločitev bo 

zavezujoča in bo pomenila dokončno rešitev spora (drugi odstavek 7. člena 

Sporazuma). Pogodbenici se zavezujeta v šestih mesecih po sprejetju razsodbe storiti 

vse potrebno za njeno izvršitev, vključno s spremembo notranje zakonodaje, če bo to 

potrebno (tretji odstavek 7. člena Sporazuma).  

3. Namen Sporazuma ni torej gola ustanovitev arbitražnega sodišča, določitev njegovih 

nalog, določitev pravil, po katerih bo odločalo, ter določitev pravnih učinkov njegovih 

odločitev, temveč originarna določitev državne meje med pogodbenicama. Ta namen 

izhaja iz Sporazuma samega, saj je njegova edina naloga in sicer določitev meje med 

državama. Tega dejstva pri presoji Sporazuma ne morem enostavno prezreti. Ni sporno, 

da Sporazum sam po sebi ne določa meje, mejo bo določilo arbitražno sodišče. 

Sporazum pooblašča arbitražno sodišče, da določi državno mejo med pogodbenicama. 

Glede na pravno naravo in moč arbitražne odločitve je po mojem mnenju nesporno, da 

bo ta odločitev posegla v državno mejo z Republiko Hrvaško, ki je s TUL in 4. členom 

Ustave konstitucionalizirana. To pomeni poseganje v Ustavo. To pooblastilo 

arbitražnega sodišča izvira iz Arbitražnega sporazuma, zato ga po mojem mnenju ni 

mogoče presojati ločeno od tega dejstva. Obravnavan ločeno od tega dejstva seveda ni 

v neskladju z Ustavo.    

4. Po mojem mnenju iz obrazložitve mnenja (zlasti iz razdelkov B.-III., B.-IV. in B.-V.), z 

večino katerega se strinjam, nujno sledi sklep, da bi moral Državni zbor še pred 

ratifikacijo Sporazuma spremeniti Ustavo, saj so državne meje Republike Slovenije 

notranje pravno urejene v II. razdelku TUL "in tako konstitucionalizirane", in so torej del 

Ustave. V nasprotnem primeru se bo Državni zbor kot ustavodajalec znašel v položaju, 
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da bo moral spremeniti Ustavo zaradi odločitve sicer istega zbora, vendar v vlogi 

zakonodajalca. Odločitev zakonodajalca (ratifikacija Arbitražnega sporazuma), sprejeta 

z večino opredeljenih glasov navzočih poslancev na sklepčni seji, bo zavezovala 

ustavodajalca, da z dvotretjinsko večino vseh poslancev spremeni ali dopolni Ustavo. 

Menim, da zato takšne odločitve Državni zbor ne more sprejeti oziroma, če jo sprejme, 

bi bila ta v neskladju z Ustavo.   

5. Iz mnenja izhaja, da je TUL v zvezi s 4. členom Ustave konstitucionalizirala državne 

meje Republike Slovenije (34. točka), da ti določbi pomenita ustavnopravno oviro za 

spreminjanje državnih meja, da imata taki določbi v relativno majhni državi tudi garantno 

funkcijo in da je z njima ustavodajalec državno ozemlje ter državne meje postavil kot 

eno temeljnih vrednot, ki jo je treba varovati na ustavni ravni (38. točka). In nadaljuje: 

"Mednarodna pogodba, ki bi spremenila potek državne meje, bi pomenila tudi 

spremembo tistega ozemlja, na katerem je TUL 25. 6. 1991 vzpostavila državno 

suverenost Republike Slovenije, in bi bila zato v neskladju z II. razdelkom TUL". Dalje v 

46. točki mnenje jasno poudarja, da bi bila mednarodna pogodba, ki bi spremenila potek 

mej med Slovenijo, Italijo, Avstrijo in Madžarsko, ki so bile že določene z mednarodno 

pogodbo, v neskladju z II. razdelkom TUL v zvezi s 4. členom Ustave. To pomeni, da 

takšne mednarodne pogodbe Državni zbor ne bi smel ratificirati, ne da bi pred tem 

(ustavodajalec) spremenil Ustavo. Če ne bi prišlo do spremembe Ustave, bi moral 

Državni zbor ratifikacijo takšne mednarodne pogodbe zavrniti. 

6. Glede državne meje med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško je položaj 

nekoliko drugačen. Tu državna meja še ni določena z mednarodno pogodbo. Vendar 

mnenje poudarja, da je bila meja med obema državama (notranjepravno) na 

ustavnopravni ravni določena "v skladu z načeloma uti possidetis iuris oziroma uti 

possidetis de facto" (48. točka). Dalje v 50. točki poudarja, "da je v II. razdelku TUL 

kopenska meja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško konstitucionalizirana kot 

meja, ki poteka po mejah takratnih občin oziroma katastrskih občin, morska meja pa kot 

meja, ki poteka po črti, do katere je Republika Slovenija v okviru nekdanje SFRJ 

izvrševala dejansko oblast." V 51. točki mnenje dalje poudarja, da konstitucionalizacija 

državnih mej na eni strani pomeni, da Državni zbor ne sme ratificirati mednarodne 

pogodbe, ki bi spreminjala državne meje, kakor so določene v II. razdelku TUL. Po drugi 

strani pa to ne pomeni prepovedi določitve poteka državne meje med Republiko 

Slovenijo in Republiko Hrvaško v naravi, saj ta v naravi še ni bila določena. S temi 

stališči se seveda strinjam, saj sicer ne bi bilo mogoče te državne meje sploh določiti v 

naravi. Vendar to ne pomeni, da bi takšna stališča veljala samo za "prave" mednarodne 

pogodbe o urejanju državne meje, ne pa tudi za primere, ko se državna meja, ki je ni 

bilo mogoče urediti sporazumno s pogodbo, uredi z razsodbo arbitražnega razsodišča, 

ki ga ustanovita državi s posebno mednarodno pogodbo, s katero se zavežeta 

spoštovati in uresničiti njegovo odločitev. 

7. Iz dela mnenja, s katerim se strinjam, jasno izhaja, da so državne meje Republike 

Slovenije povzdignjene na ustavnopravno raven in da zato tudi določitev ter 

spreminjanje državnih mej zahteva spremembo Ustave. Povzdignjene na ustavnopravno 
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raven ali konstitucionalizirane pa pomeni, da so notranjepravno del Ustave. Gre za 

materia constitutionis. Postopek spreminjanja Ustave določa Ustava in je jasen. Ni 

sporno, da je določanje ali spreminjanje mej najprej eminentno mednarodnopravno 

vprašanje in da se meje na mednarodnopravno skladen način spreminjajo le z 

mednarodno pogodbo ali s prenosom rešitve tega vprašanja na mednarodno sodno telo. 

Vendar mora biti mednarodna pogodba, da postane del notranjega prava, v notranje 

pravo inkorporirana, kar se v Sloveniji zgodi z njeno ratifikacijo z zakonom. Državni zbor 

ne sme ratificirati mednarodne pogodbe, če bi bila ta v neskladju z Ustavo. Če želi 

vseeno takšno pogodbo ratificirati, mora (kot ustavodajalec) prej spremeniti Ustavo. 

Takšen sklep je logična posledica ugotovitve, da so državne meje ustavna materija (tj. 

del Ustave). 

8. Iz mnenja izhaja, da ni dovoljeno ratificirati mednarodne pogodbe, ki določa 

spremembo državne meje, ne da bi pred tem spremenili Ustavo. Navedeno stališče pa 

po mnenju večine ne velja v primeru ratifikacije Arbitražnega sporazuma, saj ta ne 

določa državne meje in zato sam po sebi ne spreminja Ustave. Da je takšno stališče 

preozko in da se z njim ne morem strinjati, sem zapisal že v 2. in 3. točki tega ločenega 

mnenja. Rezultat Arbitražnega sporazuma bo originarna določitev državne meje. 

Povsem enako kot pri določitvi državne meje z mednarodno pogodbo. Razlika je v tem, 

da je v prvem primeru določitev državne meje rezultat medsebojnega dogovora obeh 

držav, v drugem primeru pa rezultat razsodbe arbitražnega sodišča, ki ga za to odločitev 

pooblastita obe vpleteni državi z Arbitražnim sporazumom. Pomembna razlika je tudi v 

tem, da je pri mednarodni pogodbi o spremembi (oziroma določitvi) državne meje 

potrebna še njena ratifikacija, pri arbitražni razsodbi pa ta ni potrebna, saj sta vpleteni 

državi že s Sporazumom, s katerim sta arbitražno sodišče ustanovili, izjavili, da 

sprejemata arbitražno razsodbo in da jo bosta spoštovali ter izvršili. Zato, kot sem 

zapisal že v 7. točki ločenega mnenja, ne vidim utemeljenega razloga za drugačno 

obravnavanje mednarodne pogodbe o ustanovitvi arbitražnega sodišča, katere 

posledica ni le ustanovitev arbitražnega sodišča, temveč predvsem originarna določitev 

državne meje (seveda s strani arbitražnega sodišča).  

9. Zato je po mojem mnenju nujno, da se, glede na posledico (oziroma rezultat določitve 

državne meje), ki jo bo imel Arbitražni sporazum, in glede na pravno naravo arbitražne 

razsodbe, ki jo črpa iz Arbitražnega sporazuma, tudi pri ratifikaciji Arbitražnega 

sporazuma postopa enako kot pri mednarodni pogodbi o državni meji, tj. da se ga ne 

sme ratificirati brez ustrezne spremembe Ustave. Drugačno ravnanje se mi ne zdi 

logično in je v neskladju z Ustavo. Po sprejeti arbitražni razsodbi bo prišlo do 

spremembe Ustave, ne le zakonodaje. Če pa do spremembe Ustave ne bo prišlo ali če 

bo prišlo do razveljavitve zakonov, ki bi uresničevali arbitražno razsodbo, ker bi bili v 

neskladju z Ustavo, bo s tem posledično prišlo do kršitve mednarodne obveznosti 

države, ki jo je sprejela že z Arbitražnim sporazumom.   

10. Glede na navedeno nisem mogel glasovati za sprejem V. in VI. točke izreka mnenja. 

Tudi sam, tako kot večina, se ne opredeljujem o tem ali je Sporazum dober ali ne. Prav 

tako ne morem vedeti niti nočem ugibati, kakšna bo odločitev arbitraže. Po mojem 



 4 

mnenju to niti ni pomembno. Vsaka odločitev bo posegla v Ustavo, saj bo določila 

državno mejo. To velja tudi za državno mejo z Republiko Hrvaško. Tudi ta meja je 

konstitucionalizirana. Seveda to ne pomeni, da je ni dovoljeno z mednarodno pogodbo 

ali s pomočjo mednarodnega sodnega organa določiti, celo nujno je to storiti, saj 

mednarodnopravno s sporazumom med obema državama še ni določena. Zato ni 

sporno, da ne more biti sporazum o ustanovitvi takšnega mednarodnega sodnega 

organa sam po sebi v neskladju z Ustavo. Rezultat mednarodne pogodbe o določitvi 

državne meje ali odločitev mednarodnega sodnega organa pa bo določitev državne 

meje. Državne meje pa so v Republiki Sloveniji ustavna materija, del Ustave. Zato 

zakonodajalec, ne da bi ga za to pooblastil ustavodajalec, ne sme državnih mej 

spreminjati niti natančneje določati, saj s tem posega v Ustavo. Zato bo tudi opozorilo iz 

62. in 63. točke Mnenja imelo težo le, če bi ga (oziroma če ga bodo) poslanci tudi tako 

razumeli. Spreminjati Ustavo ima smisel le pred ratifikacijo arbitražnega sporazuma. 

Pozneje ne bo več vprašanje Ustavo spreminjati ali ne spreminjati, saj jo bo treba 

spremeniti, če je seveda mišljeno resno (v kar ne dvomim), da so državne meje 

Republike Slovenije notranjepravno konstitucionalizirane. In če še enkrat opozorim na 

38. točko Mnenja Ustavnega sodišča: "Ti ustavni določbi [II. razdelek TUL in 4. člen 

Ustave] pomenita ustavnopravno oviro za spreminjanje državnih mej. V ozemeljsko 

relativno majhni državi, kot je Republika Slovenija, imata taki določbi tudi garantno 

funkcijo; z njima je ustavodajalec državno ozemlje in državne meje postavil kot eno 

temeljnih vrednot, ki jo je treba varovati na ustavni ravni".  

   
 
 
 
                                                                                      mag. Miroslav Mozetič 

 Sodnik 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


