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Na podlagi prvega odstavka 30. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 
86/07) izdaja Ustavno sodišče naslednje 
 
 

TISKOVNO SPOROČILO 
 

V mnenju št. Rm-1/09 z dne 18. 3. 2010 je Ustavno sodišče presodilo, da točka (a) 
prvega odstavka 3. člena, točka (a) 4. člena ter drugi in tretji odstavek 7. člena 
Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške 
niso v neskladju s 4. členom Ustave Republike Slovenije v zvezi z II. razdelkom 
Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije. Mnenje je 
sprejelo soglasno, razen V. in VI. točke izreka, ki ju je sprejelo z osmimi glasovi proti 
enemu. Proti je glasoval sodnik Mozetič, ki je dal odklonilno ločeno mnenje. Pri presoji 
se Ustavno sodišče ni spuščalo v oceno primernosti Arbitražnega sporazuma, niti ni o 
njem podalo kakršnekoli vrednostne sodbe. 
 
Ustavno sodišče je v mnenju poudarilo, da je Temeljna ustavna listina veljaven ustavni 
akt in je kot taka trajni in neusahljivi ustavnopravni temelj državnosti Republike 
Slovenije. Temeljna ustavna listina v II. razdelku opredeljuje državne meje Republike 
Slovenije in skupaj s 4. členom Ustave pomeni ustavnopravno varstvo državnega 
ozemlja.  
 
Razdelek II Temeljne ustavne listine je treba razumeti v smislu mednarodnopravnega 
načela uti possidetis. Zato je meja na kopnem ustavnopravno varovana tam, kjer je 
potekala meja med republikama v okviru nekdanje Socialistične federativne republike 
Jugoslavije, meja na morju pa po črti, do katere je Slovenija pred osamosvojitvijo 
izvrševala dejansko oblast do odprtega morja. Glede morske meje je namreč treba 
upoštevati, da je Republika Slovenija obalna država in da je bila že v okviru nekdanje 
Jugoslavije obalna republika, ki je na določenem delu Jadranskega morja izvajala 
dejansko oblast in je imela tudi teritorialni dostop do odprtega morja.  
 
Ustavnopravno varstvo državne meje med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško pa 
ne pomeni, da je na ustavni ravni določen tudi njen potek v naravi. Tako na kopnem kot 
na morju je treba ustavnopravno varovano mejo konkretizirati na ravni mednarodnega 
prava. Prav temu je namenjen Arbitražni sporazum, ki nalogo konkretizacije meje 
podeljuje arbitražnemu sodišču. Iz presojanih določb jasno izhaja, da Arbitražni 
sporazum ne določa poteka državnih mej med državama pogodbenicama, temveč gre 
za akt, katerega namen je vzpostaviti mehanizem za mirno rešitev mejnega spora. 
Pravila, ki določajo organizacijo, pristojnosti in delovanje arbitražnega sodišča, pa niso 
protiustavna. 
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