Določitev meje med Slovenijo in Hrvaško

Arbitražna razsodba

29. junija 2017 je arbitražno sodišče z arbitražno
razsodbo določilo kopensko in morsko mejo med
Slovenijo in Hrvaško.
Razsodba arbitražnega sodišča je dokončna in
zavezujoča za obe pogodbenici v skladu z
arbitražnim sporazumom in načeli
mednarodnega prava.

Slovenija in Hrvaška v šestih mesecih
po sprejetju razsodbe ukreneta vse
potrebno za njeno izvajanje, vključno
s spremembo nacionalne zakonodaje,
če je to potrebno.

Slovenija izvaja vse potrebno za uveljavitev razsodbe
- ustanovila je Medresorsko koordinacijsko
skupino za implementacijo razsodbe, ki koordinira
uveljavitev razsodbe,
- posebno skrb namenja obmejnemu prebivalstvu,
ki ga je razsodba neposredno prizadela,
- zavzema se za dialog s Hrvaško glede uveljavitve
razsodbe,
- z diplomatskimi prizadevanji v mednarodni
skupnosti skuša doseči, da bi Hrvaška spoštovala
razsodbo.

Kopenska meja
Arbitražno sodišče je določilo celotno
kopensko mejo med Slovenijo in Hrvaško.

Arbitražno sodišče je v skladu z arbitražnim
sporazumom pri določanju kopenske meje
uporabilo mednarodno pravo in v tem okvirju
načelo uti possidetis, ki po razpadu države
omogoča preoblikovanje prej administrativnih
meja v mednarodne meje.

Piranski zaliv
Arbitražno sodišče je določilo tudi mejo na morju
med državama, pri tem pa uporabilo mednarodno
pravo, kot to določa arbitražni sporazum.

Piranski zaliv je ohranil status notranjih morskih
voda, meja v zalivu pa je določena v skladu z
načelom uti possidetis.

Druga morska območja
Teritorialno morje

Meja teritorialnega morja Slovenije in Hrvaške je
modiﬁcirana sredinska črta.

Stik Slovenije z
odprtim morjem
Arbitražno sodišče je za določitev stika Slovenije z
odprtim morjem uporabilo mednarodno pravo,
pravičnost in načelo dobrososedskih odnosov za
dosego poštene in pravične odločitve, upoštevajoč
vse relevantne okoliščine.

Stik je določilo kot prostorsko območje, ki povezuje
slovensko teritorialno morje z odprtim morjem.
V območju stika velja svoboda komunikacije za vse
ladje in letala - enakopravno in brez diskriminacije
na podlagi državne pripadnosti - za namene dostopa
do Slovenije in iz nje.
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