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Glasovala sem za izrek omenjene odločbe in se v celoti pridruţujem razlogom, na katerih sloni njena 

obrazloţitev. V svojem ločenem mnenju ţelim poudariti nekatera stališča, ki se jih odločba le dotika, 

meni pa se zde pomembna za razjasnitev nekaterih mednarodnopravnih vprašanj, ki so povezana s to 

zadevo. Čeprav gre v predmetni zadevi za ugoditev ustavni pritoţbi in se torej nanaša na konkreten 

primer, se v njej vendarle odpira načelno vprašanje nasledstva Avstrijske drţavne pogodbe (ADP) s 

strani Slovenije. 

 

Naj opozorim, da odločba v 19. točki obrazloţitve sloni na ugotovitvi, da Navodilo za izvrševanje 

Odloka o likvidaciji avstrijskega premoţenja na podlagi Drţavne pogodbe o vzpostavitvi neodvisne in 

demokratične Avstrije (Uradni list FLRJ, št. 4/58 - Navodilo) ni postalo del veljavnega slovenskega 

pravnega reda na temelju smiselne uporabe zveznih predpisov v Republiki Sloveniji, kot to določa 4. 

člen Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike 

Slovenije (Ur. l. RS, št. 1/91, 25. 6. 1991 - UZITUL), in kar zmotno zatrjujejo pobudniki. Iz tega sledi, 

da vprašanje, ali je treba uporabljati Navodilo pri razlagi ADP oziroma drugega odstavka njenega 27. 

člena, ni vprašanje sedanje veljavnosti Navodila. Glede pomena drugega odstavka 27. člena ADP iz 

19. točke obrazloţitve sledi, da je ta določba dala nekdanji Jugoslaviji pravico do podrţavljenja 

avstrijskega premoţenja ter hkrati zavezala Republiko Avstrijo, da prejšnjim lastnikom plača 

odškodnino. Zato po stališču Ustavnega sodišča " iz drugega odstavka 27 člena ADP kljub nasledstvu 

drţav v pogledu mednarodnih pogodb za Slovenijo ne morejo izhajati nobene obveznosti."[1] 

 

S to ugotovitvijo je po moji oceni Ustavno sodišče zavzelo stališče, da šteje Slovenijo za drţavo 

naslednico ADP. Iz obrazloţitve odločbe izhaja, da Ustavno sodišče razlaga Navodilo tako, kot ga je 

razlagala nekdanja FLRJ (oziroma SFRJ), ki je bila pogodbenica ADP. Tudi glede siceršnjega pomena 

drugega odstavka 27. člena ADP, ga Ustavno sodišče v odločbi razlaga tako, kot sta ga razlagali obe 

pogodbenici, tj. nekdanja SFRJ kot drţava predhodnica Slovenije in Republika Avstrija. 

 

Ustavno sodišče ima pravno osnovo za takšno stališče v prvem odstavku 3. člena UZITUL, ki določa: 

 

"Na ozemlju Republike Slovenije veljajo mednarodne pogodbe, ki jih je sklenila Jugoslavija in se 

nanašajo na Republiko Slovenijo." 

 

Mednarodnopravno osnovo za to, da šteje Slovenijo za drţavo naslednico ADP, ima Ustavno sodišče 

v 34. členu Dunajske konvencije o nasledstvu drţav v pogledu mednarodnih pogodb (DKNDMP), ki jo 

je Slovenija nasledila od nekdanje Jugoslavije in ki velja.[2] Ta člen se nanaša na nasledstvo drţav v 

primerih odcepitve (separation) delov drţave ter pokriva primere, ko drţava predhodnica obstaja še 

naprej in primere, ko slednja ne obstaja več.[3] Po točki a) prvega odstavka 34. člena mednarodne 

pogodbe, ki veljajo na dan nasledstva drţav za vse ozemlje drţave predhodnice, ostanejo v veljavi za 

vsako drţavo naslednico; po točki b) mednarodne pogodbe, ki se nanašajo le na del ozemlja drţave 

predhodnice, ostanejo v veljavi le za tisto drţavo naslednico, ki je nastala na takšnem delu ozemlja. V 

drugem odstavku 34. člena je povedano, da določbe prvega odstavka ne veljajo, če se drţave 

dogovorijo drugače ali če se ugotovi, da bi bila nadaljnja uporaba mednarodne pogodbe za drţavo 

naslednico v nasprotju s ciljem in namenom pogodbe ali pa bi radikalno spremenila pogoje uporabe 

takšne pogodbe. Res Slovenija kot pogodbenica DKNDMP na temelju njenega 7. člena (Časovna 

uporaba te Konvencije) ni podala deklaracije, da jo šteje kot pravno podlago za nasledstvo drţav v 

pogledu mednarodnih pogodb v svojem lastnem primeru. Vendar je privrţenost Slovenije 

nasledstvenim načelom DKNDMP nesporna. Pravna podlaga za zgoraj navedeni 3. člen UZITUL, ki 

uzakonja za Slovenijo načelo kontinuitete v pogledu mednarodnih pogodb, je vsebovana v 2. točki II. 
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razdelka Resolucije o predlogu za sporazumno razdruţitev Socialistične federativne republike 

Jugoslavije, kjer je med drugim zapisano, da bo Slovenija pravna vprašanja nasledstva reševala v 

skladu s pravili mednarodnega prava, ki so med drugim zajeta tudi v Dunajski konvenciji o nasledstvu 

drţav glede mednarodnih pogodb iz leta 1978. [4] 

 

Slovenija je po načelu kontinuitete glede mednarodnih pogodb uredila nasledstvo glede multilateralnih 

in večstranskih mednarodnih pogodb ter v večini primerov bilateralnega urejanja nasledstva 

mednarodnih pogodb. Ena od izjem v tem pogledu je bila prav Republika Avstrija, ki načelu 

kontinuitete ne priznava mednarodnopravne veljavnosti po običajnem mednarodnem pravu in je 

zagovornica načela "clean slate" ali "tabulae rasae". [5] Slednje pomeni, da drţava naslednica ni 

dolţna ohraniti v veljavi ali postati pogodbenica katere koli mednarodne pogodbe samo zaradi dejstva, 

da je na dan nasledstva drţav takšna pogodba veljala glede ozemlja, na katerega se nanaša 

nasledstvo drţav.[6] V bistvu gre pri tem načelu za to, da drţava naslednica glede mednarodnih 

pogodb začne z urejanjem svojih mednarodnopravnih pogodbenih odnosov "od začetka". DKNDMP je 

načelo "clean slate" uveljavila za nekdanje kolonije, za katere je uporabljen naziv novo nastale drţave 

(newly independent States). 

 

Na vprašanje, ali je Slovenija kot drţava naslednica nekdanje SFRJ upravičena do nasledstva ADP, je 

pritrdilno odgovorjeno v članku "Pomen Avstrijske drţavne pogodbe za Slovenijo in mednarodnopravni 

vidiki njenega nasledstva".[7] Avtorja opirata svoje stališče na ţe omenjeni 34. člen DKNDMP, glede 

na to, da ta Konvencija predstavlja " pozitivnopravni lex lata, ki v dobršni meri izraţa tudi obče 

običajno pravo".[8] Pri tem se sklicujeta na Mnenje št. 1 Arbitraţne komisije Konference o nekdanji 

Jugoslaviji. [9] Avtorja se glede novejše prakse drţav po letu 1990 v pogledu uporabe načela 

kontinuitete posluţujeta ugotovitev Preliminarnega poročila Odbora ILA (International Law 

Association) za nasledstvo drţav, ki je bil obravnavan v Helsinkih leta 1996. [10] Ob tem velja 

poudariti, da Končno poročilo tega Odbora, ki je bilo predloţeno na Konferenci ILA v New Delhiju leta 

2001, načeloma ne odstopa od ugotovitev Preliminarnega poročila iz leta 1996. [11] V pogledu prakse, 

ki zadeva multilateralne pogodbe je odbor (začasno) zaključil, da so drţave v veliki večini uporabile 

načelo kontinuitete glede mednarodnih pogodb, katerih pogodbenica je bila drţava predhodnica.[12] 

Pregled prakse bilateralnih pogodb novih drţav naslednic kaţe na splošno pravilo pogajanj glede teh 

pogodb od primera do primera, na temelju načela kontinuitete, modificiranega z izjemami.[13] 

 

Po stališču avstrijske doktrine pa tudi uradne politike[14] naj bi bila ADP poseben primer zaprte 

multilateralne pogodbe (le traite multilateral restreint, a restricted multilateral treaty[15]). Zatorej 

Slovenija ADP ne more naslediti, ker ne izpolnjuje pogojev[16] za pristop po njenem 37. členu.[17] 

Glede neizpolnjevanja pogojev za pristop k ADP je treba najprej ugotoviti, da ni potrebno, da Slovenija 

izpolnjuje pogoje po 37. členu, saj v njenem primeru ne gre za pristop, temveč za nasledstvo po drţavi 

predhodnici, ki je predpisane pogoje izpolnjevala.[18] Drugi pogoj za nasledstvo "zaprte" mednarodne 

pogodbe je predhodna privolitev vseh pogodbenic pred pristopom. 

 

[19] Prav v zvezi s tem je treba opozoriti na prakso Avstrije, ki svoje enostranske proglasitve o 

obsoletnosti nekaterih določb ADP ni sporočila vsem pogodbenicam, temveč le štirim "zavezniškim in 

pridruţenim silam" Franciji, nekdanji SZ, ZDA in Zdruţenemu kraljestvu. Stališče, da avtomatičnega 

nasledstva pri zaprtih pogodbah ni ter da je treba za vstop drţave naslednice pridobiti soglasje vseh 

pogodbenic, je zavzel tudi Odbor za nasledstvo ILA v Končnem poročilu o nasledstvu glede 

mednarodnih pogodb (2001).[20] Vendar Končno poročilo pod posebnimi teritorialnimi reţimi 

obravnava kot edin konkreten "zaprt" primer pogodbe Beograjsko konvencijo o Donavi iz 18. 8. 1948, 

ki je odprta le za podonavske obalne drţave ter je hkrati ustanovna pogodba mednarodne 

organizacije: Evropske komisije za Donavo.[21] V zvezi z nasledstvom te konvencije je nastala cela 

vrsta zapletov, med drugim tudi zaradi tega, ker je zaradi razpada nekdanje SZ Ruska federacija 

zgubila poloţaj podonavske drţave in Odbor ILA ugotavlja, da bo zaplete z nasledstvom potrebno 

rešiti po politični poti. [22] Kot kaţe, je šlo pri Beograjski konvenciji predvsem za vprašanje, ali jo je 

moţno naslediti oziroma ali je potrebno k njej pristopiti po 4 členu DKNDMP[23] glede na to, da je 

hkrati ustanovna pogodba Evropske komisije za Donavo.[24] Ţe iz tega razloga primerjava z ADP ni 

na mestu. 

 

Za ADP ni razloga, da se ne bi obravnavala po praksi, ki se je razvila glede nasledstva multilateralnih 

mednarodnih pogodb, kajti njene še vedno veljavne politične klavzule imajo značaj erga omnes.[25] 
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Tudi ADP ima klavzulo o teritorialnem reţimu,[26] vendar gre v njenem primeru, za razliko od 

Beograjske konvencije, za vzpostavitev takoim. objektivnega reţima po drugem odstavku 12. člena 

DKNDMP, ki se nanaša na vse drţave. Člen 31 (Določbe, ki se nanašajo na Donavo) namreč določa, 

da je plovba na Donavi svobodna in odprta za drţavljane, trgovske ladje in blago vseh drţav, na 

temelju enakosti v pogledu pristaniških in plovnih dajatev in pogojev za trgovsko plovbo; to ne velja za 

promet med pristanišči iste drţave. Ob tem ni prezreti, da ima 12. člen DKNDMP, ki glede teritorialnih 

pogodbenih reţimov določa, da nasledstvo drţav (z izjemo pogodb o vojaških bazah) nanje ne 

učinkuje, značaj pravila običajnega mednarodnega prava.[27] Še toliko laţje lahko pripišemo pomen 

običajnega mednarodnega prava 11. členu DKNDMP (Mejni reţimi)[28], ki določa, da nasledstvo 

drţav ne učinkuje na mednarodne pogodbene mejne reţime. ADP vsebuje določbo o drţavni meji 

Republike Avstrije, ki je, kot je obstojala na dan 1. 1. 1938, v 5. členu. Slovenija je edina naslednica 

nekdanje SFRJ, ki meji na Avstrijo, kar je dodaten argument, da je upravičena do nasledstva ADP.[29] 

 

Vendar Slovenija še ni notificirala nasledstva ADP po njenem 39. členu ruski vladi, ki je v funkciji 

depozitarja nasledila vlado nekdanje SZ. 

 

Člen 3 UZITUL v drugem odstavku določa, da vlada (takrat izvršni svet) v treh mesecih[30] predloţi 

parlamentu (takrat Skupščini Republike Slovenije) pregled mednarodnih pogodb, ki se nanašajo na 

Republiko Slovenijo, na podlagi katerega parlament sprejme akt o notifikaciji teh mednarodnih pogodb 

drugim pogodbenim strankam. Določba je povsem operativno-tehnične narave. Pomeni, da bo zaradi 

zagotovitve varnosti mednarodnopravnega prometa Slovenija udejanjila načelo kontinuitete 

mednarodnih pogodb drţave predhodnice z notifikacijo nasledstva.[31] Vprašanje je, ali v praksi zgolj 

proglasitev avtomatičnega nasledstva (prvi odstavek 3. člena UZITUL) nudi zadostno preglednost[32] 

in pravno varnost drţavi naslednici in tretjim drţavam. Drugi odstavek 3. člena je naletel na določeno 

kritiko v tujini in očitali so mu, da omejuje načelo avtomatične kontinuitete, h kateri se je Slovenija 

zavezala v prvem odstavku 3. člena UZITUL.[33] Hafner povsem korektno opozarja, da po drugem 

odstavku 3. člena predviden postopek ni rezultat obveznosti po mednarodnem pravu, temveč po 

notranjem pravu in zatorej ne more sluţiti kot dokaz za nasprotno doktrino.[34] Slovenija (doslej) ADP 

ni vnesla na seznam pogodb po drugem odstavku 3. člena UZITUL. Vendar zgolj opustitev predloţitve 

notifikacije nasledstva ADP po notranjem pravu ne more imeti mednarodnopravnih učinkov. 

 

Omenili smo, da Slovenija še ni obvestila depozitarja o notifikaciji nasledstva ADP. Vendar se v tem 

primeru zastavlja vprašanje avtomatične kontinuite mednarodnih pogodb drţave predhodnice v 

primeru razpada drţave, če se te pogodbe nanašajo na ozemlje drţave naslednice, kot je primer 

Slovenije v odnosu do ADP. 

 

Člen 34 DKNDPM izhaja iz načela avtomatične kontinuitete.[35] Po doktrini o kontinuiteti mednarodnih 

pogodb drţava naslednica postane pogodbenica mednarodne pogodbe, na katero se nanaša 

nasledstvo, z dnem nasledstva, in ima notifikacija nasledstva depozitarju ali drugim pogodbenicam le 

deklaratorni učinek.[36] Čeprav je moč najti tudi pomisleke glede tega, ali načelo kontinuitete 

mednarodnih pogodb v 34. členu DKNDMP res izraţa običajno mednarodno pravo, mu kot kaţe, ni 

moč odreči učinkov splošnega, avtomatičnega in ipso iure nasledstva.[37] Avtomatično nasledstvo 

mednarodnih pogodb ni značilno le multilateralne mednarodne pogodbe.[38] Zasledimo ga tudi v 

dvostranski praksi drţav. V mislih imamo izročitev (nekdanjega) jugoslovanskega drţavljana s strani 

Švicarske konfederacije Sloveniji, ki se je na temelju pogodbe o izročitvi začela na zaprosilo 

jugoslovanskih zveznih oblasti še v času nekdanje Jugoslavije, osumljena oseba pa je bila, ker je 

postopek tekel pred slovenskim sodiščem, izročena Sloveniji 9. 11. 1991. Izročitev je bila torej 

izvršena po osamosvojitvi Slovenije (in celo pred njenim polnim priznanjem s strani Švicarske 

konfederacije) in preden sta drţavi uredili nasledstvo dvostranskih pogodb.[39] Pravna podlaga za 

izročitev je bila Konvencija o izročanju krivcev med Srbijo in Švico iz leta 1887.[40] Švica in Slovenija 

sta z izmenjavo not uredili nasledstvo dvostranskih pogodb med nekdanjo SFRJ in Švicarsko 

konfederacijo 10 6. 1996.[41] Treba je poudariti, da Slovenija in Švica nista sosednji drţavi ter gre v 

tem primeru za avtomatično nasledstvo mednarodne pogodbe po splošni doktrini o kontinuiteti in ne 

za primer "teritorialne" ali "radicirane" pogodbe po 12. členu DKNDMP. 

 

Glede na vse povedano je imelo Ustavno sodišče vse notranjepravne in mednarodnopravne razloge, 

da je v predmetni zadevi štelo Slovenijo za drţavo naslednico ADP. Stališče, da se Slovenija šteje za 

pogodbenico ADP, je lahko relevantno tudi za razlago kasnejših dvostranskih sporazumov med 
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Slovenijo in Avstrijo, v kolikor bi se to izkazalo za potrebno.[42] Seveda bi ugotovitev, da je Slovenija 

pogodbenica ADP na temelju avtomatičnega nasledstva, utegnila privesti do določenih teţav pri 

njenem izvajanju na mednarodnem področju.[43] Vendar to vpašanje ni v pristojnosti Ustavnega 

sodišča. 

 

Ni mogoče očitati Ustavnemu sodišču, da je v tej zadevi ravnalo "aktivistično" ali s tem morda poseglo 

v pristojnost izvršne veje oblasti, ki je v prvi vrsti odgovorna za urejanje odnosov z drugimi drţavami. 

Ustavno Sodišče je z dopisom Up-547/02 z dne 27. 6. 2003 zaprosilo Ministrstvo za zunanje zadeve 

Republike Slovenije za nekatere podatke. Med drugim ga je tudi vprašalo, kakšen je uraden status 

(veljavnost) ADP v Republiki Sloveniji. 

 

Ministrstvo mu je na to odgovorilo, da je Ustavni zakon za izvedbo Temeljne listine o samostojnosti in 

neodvisnosti RS v svojem 3. členu določil, da na ozemlju RS še naprej veljajo mednarodne pogodbe, 

ki jih je sklenila SFRJ in se nanašajo na RS in, da se ta določba nanaša tudi na Drţavno pogodbo o 

vzpostavitvi neodvisne in demokratične Avstrije (ADP).  

 

 

dr. Mirjam Škrk 

 

 

Opombe: 

[1] Glej op. 3 odločbe. Citirana sta 3. člen UZITUL in Dunajska konvencija o nasledstvu drţav glede 

mednarodnih pogodb. Za slednjo glej Uradni list SFRJ, MP, št. 1/80, Akt o notifikaciji nasledstva, 

Uradni list RS, št. 35/92, MP, št. 9/92. 

[2] Začela veljati 6. 11. 1996. Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General, Status as at 

31 December 2000, Volume II, UN, New York, 2001, str. 275. 

[3] Dunajska konvencija o nasledstvu drţav glede drţavnega premoţenja, arhivov in dolgov iz leta 

1983 je uvedla razlikovanje med odcepitvijo (drţava predhodnica še nadalje obstoja) in med 

razpadom drţave (drţava prednica ne obstoja več in na njenem ozemlju nastaneta dve ali več novih 

drţav). Uradni list RS, št. 60/02, MP, št. 17/02. 

[4] Uradni list republike Slovenije, št. 7/91 (22. 2. 1991). 

[5] Zakon o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o nadaljnji veljavnosti 

določenih jugoslovansko-avstrijskih pogodb v odnosih med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo 

ter sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Zvezno vlado Republike Avstrije o nadaljnji 

veljavnosti določenih jugoslovansko-avstrijskih pogodb v odnosih med Republiko Slovenijo in 

Republiko Avstrijo, Uradni list RS, št. 14/93, MP, št. 4/93. Glej tudi Hafner, G., Austria and Slovenia, 

Succession to Bilateral Treaties and the State Treaty, v Succession of States, Mrak, M. (ed.), Martinus 

Nijhoff Publishers, Kluwer Law International, The Hague/London/Boston, 1999, str. 127-142. Zaradi 

splošno prevladujoče tendence v praksi drugih drţav v smeri širše uporabe načela kontinuitete se je 

Avstrija pribliţala tej doktrini in pogajanja z drugimi novimi drţavami od prve polovice 1996 dalje so 

tekla na temelju kontinuitete: na temelju izmenjave not je bila nova politika vpeljana napram Ukrajini in 

Hrvaški. Hafner, ibid., str. 140. 

[6] Člen 16 DKNDMP. 

[7] Bohte, Škrk, op. cit. (glej op. 10 odločbe), str. 615-619. 

[8] Ibid., str. 618 in op. 66. 

[9] Arbitraţna komisija je zapisala, da pojav nasledstva drţav urejajo načela mednarodnega prava, od 

koder sta črpali navdih Dunajski konvenciji iz 23. 8. 1978 in 8. 4 1983. 31 ILM (1992), str. 1495. 

Arbitraţna komisija je to stališče ponovila v Mnenju št. 10 navajajoč, da nasledstvo drţav urejajo 

načela mednarodnega prava, vključena v obe Dunajski konvenciji. 31 ILM (1992), str. 1524. 

[10] Bohte, Škrk, op. cit., str. 616-617. 

[11] Odbor je proučil prakso drţav ob zdruţitvi obeh Nemčij ter Jemna, ponovno vzpostavitev 

suverenosti baltskih drţav ter razpade nekdane SZ, nekdanje Češke in Slovaške federacije ter 

nekdanje Jugoslavije. ILA, New Delhi Conference 2001, Aspects of the Law of State Succession, 

RAPORT FINAL SUR LA SUCCESSION EN MATIERE DE TRAITES. 

[12] Ibid. "Dans leur grand majorite, les Etats ont applique la r?gle de continuite aux traites 

multilateraux auxquels l'Etat predecesseur etait partie." Opozarja pa Odbor na manjšino drţav, za 

katero se zdi, da je uporabila načelo tabulae rasae zaradi izbirnega (opcijskega) nasledstva, pri 

katerem je značilno, da je tudi v takšnih primerih določena kontinuiteta prav tako zagotovljena s 
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pristopom drţave k multilateralnim pogodbam, katerih pogodbenica je bila drţava predhodnica. "Il y a 

en outre une minorite d'Etats qui semble avoir pris comme reference le principe de la table rase. Il en 

est resulte des successions optionnelles, ce qui signifie donc q'une certaine continuite a ete assuree 

dans ce cas egalement, par l'adhesion de l'Etat aux traites multilateraux dont l'Etat predecesseur etait 

partie."  

[13] Ibid., str. 24. 

[14] Bohte, Škrk, op. cit., str. 617. 

[15] Hafner, op. cit., str. 141. 

[16] Ibid. 

[17] V 37. členu APD je določeno:  

"1. Katera koli članica Zdruţenih narodov, ki je bila 8. 5. 1945 v vojni z Nemčijo in je imela takrat 

poloţaj Zdruţenega naroda ter ni podpisnica te Pogodbe, lahko pristopi k njej in se bo po pristopu 

štela za pridruţeno silo za namene te Pogodbe. 

2. Listine o pristopu se poloţe pri vladi Zveze sovjetskih socialističnih republik in začno učinkovati ob 

poloţitvi."  

[18] Bohte, Škrk, op. cit. str. 618 in op. 67 ter 68. "Pri tem ne gre nasesti avstrijski doktrini, da t.i. 

'zaprte' pogodbe ni moč naslediti z notifikacijo sukcesije oziroma, da je pri njih potrebno soglasje vseh 

pogodbenih strank." Avtorja nasprotno temu menita, da je treba v vsakem konkretnem primeru 

upoštevati določbe same pogodbe in pa dejstvo, ali gre za pogodbe v okviru nekaterih mednarodnih, 

zlasti regionalnih organizacij. Kot primer navajata nasledstvo Slovenije glede kooperacijskega 

sporazuma med nekdanjo Jugoslavijo in ES (sedaj EU). 

[19] Hafner, op. cit., str. 141-142. 

[20] ILA, New Delhi Conference 2001, Rapport final sur la succession en mati?re de traites, op. cit., 

str. 28. "En effet, selon la pratique internationale moderne, la succession automatique aux accords 

fermes est exclue, la participation du successeur requiert le consentement des autres parties."  

[21], Ibid., str. 27-28. 

[22] Ibid., str. 28. "Par cosequent la succession ? la Convention de 1948 exige une solution politique." 

Omeniti je treba, da se pri tej konvenciji, podobno kot pri ADP, odpira vprašanje depozitarja potom 

nasledstva. Depozitar Donavske konvencije je namreč bila nekdanja Jugoslavija. Glede na to, da je 

ZRJ 8. 3. 2001 uredila svoj status glede multilateralnih mednarodnih pogodb z notifikacijo nasledstva 

in pred tem 27. 10 2000 zaprosila za sprejem v OZN kot nova drţava je povsem jasno, da gre za 

primer nasledstva drţav v pogledu depozitarja in ne za isto drţavno identiteto z nekdanjo SFRJ. 

Odbor namreč predvideva, da bo Jugoslavija (pri tem ne pove, katera) verjetno ohranila poloţaj 

depozitarja. 

[23] Mednarodne pogodbe o ustanovitvi mednarodnih organizacij in mednarodne pogodbe, sklenjene 

v okviru mednarodnih organizacij. 

Pri prvi skupini pogodb imajo prednost pred pravili o nasledstvu drţav pogodbena pravila o članstvu 

teh organizacij in je načeloma moţno postati pogodbenica le s pristopom. Pri drugi skupini imajo 

pravila organizacije prednost pred pravili o nasledstvu. Ponavadi mora drţava naslednica najprej 

urediti članstvo v organizaciji s pristopom k ustanovni pogodbi; nato lahko z notifikacijo nasledstva 

postane pogodbenica mednarodnih pogodb, katerih pogodbenica je bila drţava predhodnica. 

[24] Rapport final, ibid. Glede Beograjske konvencije je notificirala nasledstvo k njej Hrvaška, vendar 

so druge pogodbenice menile, da bi bilo potrebno uporabiti 4. člen DKNDMP.  

[25] Bohte, Škrk, op. cit., str. 618 in op. 69. Avtorja opozarjata, da so bile pogodbenice mirovnih 

pogodb po II. svetovni vojni in APD tudi neevropske drţave, ki so sodelovale v antihitlerjevski koaliciji. 

[26] Ibid. 

[27] Medrţavno sodišče v Haagu v zadevi Gabčikovo-Nagimaroš. ICJ, Case concerning Gabcikovo-

Nagymaros Project, (Hungary/Slovakia), 25 September 1997. "The Court considers that Article 12 

reflects a rule of customary international law; it notes that either of the Parties disputed this" (točka 

123). Sodišče v tej točki ni štelo za potrebno, da bi se moralo opredeliti do tega, ali 34 DKNDMP 

odraţa običajno mednardono pravo. 

[28] Perpetualno veljavnst mednarodnih pogodb o meji varuje 62. člen Dunajske konvencije o pravu 

mednarodnih pogodb, ki pri teh pogodbah izključuje sklicevanje na bistveno spremenjene okoliščine 

kot razlog za njihovo prenehanje. 

[29] O tem tudi Bohte, Škrk, op. cit., str. 19. Avtorja še dodatno argumentirata upravičenost ter 

dolţnost do nasledstva ADP na temelju dejstva, da je na avstrijskem Koroškem in Štajerskem 

slovenska manjšina, ki je pod mednarodnopravnim varstvom njenega 7. člena. 
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[30] UZITUL je začel veljati na dan neodvisnosti 25. 6. 1991, ki je tudi dan nasledstva drţav za 

Slovenijo. M. Škrk, Date of the Succession of States, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 53 (2) 

(2003), str. 347-374. 

[31] Da gre zgolj za operativno-tehnično naravo drugega odstavka 3. člena UZITUL potrjuje notranja 

praksa. V notranjem pravu akt o notifikaciji nasledstva pomeni potrditev seznama pogodb s strani 

zakonodajnega organa in objavo takšnega seznama skupaj z objavo številke Uradnega lista drţave 

predhodnice, v katerem je bila posamična mednarodna pogodba objavljena. Slovenski drţavni zbor 

sicer ratificira mednarodne pogodbe z zakonom (o ratifikaciji) (člen 86 Ustave) in morajo biti pred 

uveljavitvijo objavljene v Uradnem listu (člena 8 in 154 Ustave). Mutatis mutandis to velja tudi za 

pogodbe in sporazume, ki jih ratificira vlada. V zvezi z objavo mednarodne pogodbe glej tudi sklep 

Ustavnega sodišča U-I- 128/98 (OdlUS, VII/2, 173). 

[32] Ne smemo prezreti, da je bila nekdanja Jugoslavija, ki je med drugim nasledila mednarodne 

pogodbe od Kraljevine Jugoslavije in celo od Kraljevine Srbije, pogodbenica zelo velikega števila 

mednarodnih pogodb. 

[33] Po Hafnerju, op. cit., str. 137 in op. 53. Hafner v zvezi s tem citira članek Williams, P.P., The 

Treaty Obligations of the Successor States of the Former Soviet Union, Yugoslavia, and 

Czechoslovakia: Do they Continue in Force?, 23, Denver Journal of International Law & Policy 

1(1994), str. 39. Po Hafnerju Williams vidi v drugem odstavku 3. člena UZITUL prvine doktrine "clean 

slate", ker je treba seznam predloţiti parlamentu pred objavo v Uradnem listu in tolmači omenjeno 

določbo UZITUL kot jasen dokaz, da ţeli Slovenija enostransko ukiniti veljavnost mednarodnih 

pogodb. 

[34] Hafner, ibid., str. 137-138 in op. 54. Pri tem se Hafner sklicuje tudi na izjave slovenskih oblasti, ki 

potrjujejo stališče, da je Slovenija izhajala iz doktrine kontinuitete mednarodnih pogodb. 

[35] Zdi se, da je notifikacija nasledstva s konstitutivnim učinkom predvidena le pri novonastalih 

drţavah, kjer je v dvomu uveljavljena doktrina "clean slate" in načelo "optiranja" k mednarodnim 

pogodbam. Glej prvi odstavek 17. člena in 22 ter 23. člen DKNDMP. 

[36] Škrk, op. cit.,str. 352. 

[37] Craven, M., The Genocide Case, the Law of Treaties and State Succession, British Yearbook of 

International Law, 1997 (68), str. 150-151. Članek kritično analizira stališča Medrţavnega sodišča v 

Haagu, ki jih je zavzelo glede bosanskega nasledstva Konvencije o genocidu v sklepu o začasnih 

ukrepih (8. 4. 1993) in v sodbi o predhodnih ugovorih, (11. 7. 1996) v sporu med Bosno in 

Hercegovino ter ZRJ zaradi uporabe Konvencije o genocidu. Avtor meni, da je imela Komisija za 

mednarodno pravo pri pripravi DKNDMP do leta 1978 pred seboj le nekaj primerov razpadov drţav ter 

zato v času nastanka te konvencije pravilu kontinuitete iz 34. člena ni bilo moč pripisati značaja 

običajnega mednarodnega prava. Praksa razpadov in privrţenost načelu kontinuitete v praksi po letu 

1990 sta v članku povsem prezrta. V post scriptum avtor opozori, da je končal rokopis pred sodbo 

Meddrţavnega sodišča v zadevi Gabčikovo-Nagimaroš. 

[38] Nekateri avtorji priznavajo avtomatično kontinuiteto zlasti pogodbam s področja človekovih pravic. 

[39] Ustavnost postopka izročitve je presojalo Ustavno sodišče v zadevah Up 203/97 (OdlUS, IX, 133) 

in Up-129/2000. 

[40] Akt o notifikaciji nasledstva, ki je poleg Konvencije o izročitvi s 16/28. 11. 1887 vseboval še šest 

dvostranskih sporazumov med nekdanjo SFRJ in Švicarsko konfederacijo, je bil objavljen v Uradnem 

listu RS, št. 29/96, MP, št. 6/96. 

[41] V slovenski noti, ki jo je potrdilo švicarsko zunanje ministrstvo z noto No.1235/94-11091 (Bern, 10. 

6. 1996), je med drugim zapisano:"The Republic of Slovenia became an independent State, which 

already acknowled (Article 3 of the Constitutional Law of 25 June, 1991) that Treaty Rights and 

Obligations of the former SFR of Yugoslavia would be inherited by Slovenia on its territory by virtue of 

the Customary International Law." O mednarodnopravnih posledicah postopka izročitve Sloveniji na 

temelju konvecije med Srbijo in Švicarsko konfederacijo iz leta 1987 glej tudi pritrdilno ločeno mnenje 

sodnice M. Škrk v zadevi UP-129/00. 

[42] Glej npr. četrto alinejo Sporazuma med vladama Republike Slovenije in vlado Republike Avstrije o 

sodelovanju v kulturi, izobraţevanju in znanosti, po kateri sta se pogodbenici med drugim, "ob 

upoštevanju mednarodnih pravnih instrumentov", dogovorili o njegovi vsebini. Med 

mednarodnopravne instrumente, ki veljajo med pogodbenica, spada torej tudi ADP. Uradni list RS, št. 

20/2000, MP, št. 5/2002. 
[43] V mislih imamo npr. postopek razlage ADP po njenem 35. členu. Sicer pa se zastavlja vprašanje, 
če ta postopek glede na današnji mednarodnopravni poloţaj Avstrije in glede na to, da imajo prizadete 
drţave na voljo druge postopke v primeru spora zaradi razlage ADP, ni ţe preţivet 


