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P R O T O K O L 

O IZVAJANJU ALPSKE KONVENCIJE 

IZ LETA 1991 

O REŠEVANJU SPOROV 

Republika Avstrija, 

Francoska republika 

Italijanska republika, 

Kneževina Lihtenštajn, 

Kneževina Monako, 

Zvezna republika Nemčija, 

Republika Slovenija, 

Švicarska konfederacija 

kot tudi 

Evropska skupnost, 

pogodbenice Konvencije o varstvu Alp (Alpske konvencije), 

so se v prizadevanju, da bi izdelale učinkovit postopek posvetovanj in reševanja sporov za 
Alpsko konvencijo in njene protokole, 

sporazumele, kot sledi: 

1. člen 

Če pride do spora med pogodbenicami glede razlage ali uporabe Alpske konvencije ali 
katerega koli njenega protokola, ga poskušajo pogodbenice najprej rešiti s posvetovanji. 

2. člen 

Če spora ni moč rešiti v 6 mesecih po pisni zahtevi ene izmed udeleženih pogodbenic po 
posvetovanjih, lahko ena udeležena stranka s pisnim obvestilom drugi stranki in predsedstvu 
Alpske konference sproži arbitražni postopek za rešitev spora v skladu z naslednjimi določili. 
Predsedstvo o tem nemudoma obvesti vse pogodbenice. 

3. člen 

Za izvedbo arbitražnega postopka iz 2. člena bo oblikovano razsodišče, sestavljeno iz treh 
članov, kot sledi: 

a) Vsaka stranka v sporu določi enega člana razsodišča. Če ena stranka v sporu ne določi 
člana razsodišča v roku 60 dni potem, ko predsedstvo prejme obvestilo iz 2. člena, določi 
člana razsodišča generalni sekretar Stalnega razsodišča v Haagu na prošnjo druge stranke v 
sporu v nadaljnjih 30 dneh. 

b) Člana, ki sta bila določena v točki a), sporazumno imenujeta predsednika razsodišča. Če 
v 120 dneh potem, ko predsedstvo prejme obvestilo iz 2. člena, ni dosežen sporazum, imenuje 
predsednika generalni sekretar Stalnega razsodišča v Haagu na prošnjo ene stranke v sporu v 
nadaljnjih 30 dneh. 
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c) Odpoklic člana razsodišča je možen samo s soglasjem strank v sporu. 

d) Vsako prosto mesto se zasede po postopku, ki je določen za prvotno imenovanje. 

4. člen 

(1) Vsaka pogodbenica ima pravico seznaniti razsodišče s svojim mnenjem o sporu. 

(2) Če je katera pogodbenica mnenja, da ima pravni interes, ki bi ga lahko prizadela 
odločitev v tem sporu, lahko s pristankom razsodišča intervenira v postopku. 

5. člen 

Če se stranke v sporu ne dogovorijo drugače, razsodišče samo sprejme svoj poslovnik. 

6. člen 

Stranke v sporu se vzdržijo vsakega ukrepa, ki prejudicira odločitev razsodišča. Razsodišče 
lahko na prošnjo ene stranke v sporu sprejme začasne zaščitne ukrepe za varstvo pravic vseh 
strank v sporu. 

7. člen 

Če se stranke v sporu ne dogovorijo drugače, določi razsodišče, kateri izmed uradnih 
jezikov Alpske konvencije bodo uporabljeni v postopku. 

8. člen 

(1) Stranke v sporu ob uporabi vseh sredstev, ki so jim na voljo, olajšujejo razsodišču delo, 
še posebej pa mu: 

a) predložijo vse koristne dokumente in posredujejo informacije ter 

b) omogočijo, če je to potrebno, sklic prič ali strokovnjakov in dobijo njihova pričevanja. 

(2) Vse dokumente in informacije, ki jih stranka v sporu predloži razsodišču, mora stranka 
v sporu hkrati poslati drugi stranki v sporu. 

9. člen 

Razsodišče sprejme svojo odločitev v skladu z mednarodnim pravom in Alpsko konvencijo 
ter njenimi protokoli. 

10. člen 

Če stranka v sporu pred razsodiščem ne nastopi ali ne poda svojega mnenja, to ne zadrži 
postopka. Pred sprejemom dokončne odločitve se mora razsodišče prepričati, da je zahtevek 
dejansko in pravno utemeljen. 

11. člen 

Razsodišče sprejme dokončno odločitev v 6 mesecih od dne, ko se je prvič sestalo v polni 
zasedbi; če je po mnenju razsodišča podaljšanje roka potrebno, ga lahko podaljša za obdobje, 
ki ne sme presegati nadaljnjih 6 mesecev. 

12. člen 
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Razsodišče odloča o postopkovnih in materialnih vprašanjih z večino glasov svojih članov. 
Razsodba je za stranke v sporu dokončna in obvezujoča. Razsodišče mora obrazložiti 
razsodbo. Stranke v sporu nemudoma izvršijo razsodbo. 

13. člen 

Če se razsodišče zaradi posebnih okoliščin v posameznem primeru ne odloči drugače, 
krijejo stranke v sporu v enakih deležih stroške razsodišča vključno s honorarji njegovih 
članov. 

14. člen 

Predsednik razsodišča pošlje strankam v sporu in predsedstvu Alpske konference razsodbo. 
Predsedstvo pošlje razsodbo pogodbenicam Alpske konvencije in opazovalcem v smislu 5. 
odstavka 5. člena Alpske konvencije. 

15. člen 

(1) Ta protokol se lahko odpove le hkrati z Alpsko konvencijo. 

(2) Ta protokol še naprej velja za stranko v sporu, ki ga je odpovedala, za postopke, ki 
tečejo v času, ko odpoved začne veljati. Te postopke je treba nadaljevati, dokler niso končani. 

16. člen 

(1) Ta protokol je na voljo za podpis pogodbenicam Alpske konvencije dne 31. decembra 
2000 in pri Republiki Avstriji kot depozitarju od 6. novembra. 

(2) Za pogodbenice, ki so izrazile soglasje, da jih ta protokol zavezuje, začne protokol 
veljati tri mesece po datumu, ko so tri države deponirale svoje listine o ratifikaciji, sprejetju 
ali odobritvi. 

(3) Za pogodbenice, ki kasneje izrazijo soglasje, da jih ta protokol zavezuje, začne protokol 
veljati tri mesece po deponiranju listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi. Po začetku 
veljavnosti spremembe protokola postane vsaka nova pogodbenica tega protokola 
pogodbenica protokola v spremenjenem besedilu. 

17. člen 

Depozitar obvesti v zvezi s tem protokolom vsako državo, navedeno v preambuli, in 
Evropsko skupnost o: 

– vsakem podpisu, 

– deponiranju vsake listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi, 

– vsakem datumu začetka veljavnosti, 

– vsaki izjavi katere od pogodbenic ali podpisnic, 

– vsakem obvestilu pogodbenice o odpovedi vključno z datumom, ko začne veljati. 

Da bi to potrdili, so podpisniki, pravilno pooblaščeni v ta namen, podpisali ta protokol. 

 

P R O T O K O L 
    O IZVAJANJU ALPSKE KONVENCIJE  
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    IZ LETA 1991 
    O REŠEVANJU SPOROV 

Republika Avstrija, 
    Francoska republika 
    Italijanska republika, 
    Kneževina Lihtenštajn, 
    Kneževina Monako, 
    Zvezna republika Nemčija, 
    Republika Slovenija, 
    Švicarska konfederacija 
    kot tudi 
    Evropska skupnost, 
    pogodbenice Konvencije o varstvu Alp (Alpske konvencije), 
    so se v prizadevanju, da bi izdelale učinkovit postopek posvetovanj in reševanja sporov za Alpsko 
konvencijo in njene protokole, 

sporazumele, kot sledi: 
1. člen 

Če pride do spora med pogodbenicami glede razlage ali uporabe Alpske konvencije ali katerega koli 
njenega protokola, ga poskušajo pogodbenice najprej rešiti s posvetovanji. 

2. člen 

Če spora ni moč rešiti v 6 mesecih po pisni zahtevi ene izmed udeleženih pogodbenic po posvetovanjih, 
lahko ena udeležena stranka s pisnim obvestilom drugi stranki in predsedstvu Alpske konference sproži 
arbitražni postopek za rešitev spora v skladu z naslednjimi določili. Predsedstvo o tem nemudoma 
obvesti vse pogodbenice. 

3. člen 

Za izvedbo arbitražnega postopka iz 2. člena bo oblikovano razsodišče, sestavljeno iz treh članov, kot 
sledi: 
    a) Vsaka stranka v sporu določi enega člana razsodišča. Če ena stranka v sporu ne določi člana 
razsodišča v roku 60 dni potem, ko predsedstvo prejme obvestilo iz 2. člena, določi člana razsodišča 
generalni sekretar Stalnega razsodišča v Haagu na prošnjo druge stranke v sporu v nadaljnjih 30 dneh. 
    b) Člana, ki sta bila določena v točki a), sporazumno imenujeta predsednika razsodišča. Če v 120 dneh 
potem, ko predsedstvo prejme obvestilo iz 2. člena, ni dosežen sporazum, imenuje predsednika generalni 
sekretar Stalnega razsodišča v Haagu na prošnjo ene stranke v sporu v nadaljnjih 30 dneh. 
    c) Odpoklic člana razsodišča je možen samo s soglasjem strank v sporu. 
    d) Vsako prosto mesto se zasede po postopku, ki je določen za prvotno imenovanje. 

4. člen 

(1) Vsaka pogodbenica ima pravico seznaniti razsodišče s svojim mnenjem o sporu. 
    (2) Če je katera pogodbenica mnenja, da ima pravni interes, ki bi ga lahko prizadela odločitev v tem 
sporu, lahko s pristankom razsodišča intervenira v postopku. 

5. člen 

Če se stranke v sporu ne dogovorijo drugače, razsodišče samo sprejme svoj poslovnik. 

6. člen 

Stranke v sporu se vzdržijo vsakega ukrepa, ki prejudicira odločitev razsodišča. Razsodišče lahko na 
prošnjo ene stranke v sporu sprejme začasne zaščitne ukrepe za varstvo pravic vseh strank v sporu. 

7. člen 

Če se stranke v sporu ne dogovorijo drugače, določi razsodišče, kateri izmed uradnih jezikov Alpske 
konvencije bodo uporabljeni v postopku. 



 5 

8. člen 

(1) Stranke v sporu ob uporabi vseh sredstev, ki so jim na voljo, olajšujejo razsodišču delo, še posebej 
pa mu: 
    a) predložijo vse koristne dokumente in posredujejo informacije ter 
    b) omogočijo, če je to potrebno, sklic prič ali strokovnjakov in dobijo njihova pričevanja. 
    (2) Vse dokumente in informacije, ki jih stranka v sporu predloži razsodišču, mora stranka v sporu 
hkrati poslati drugi stranki v sporu. 

9. člen 

Razsodišče sprejme svojo odločitev v skladu z mednarodnim pravom in Alpsko konvencijo ter njenimi 
protokoli. 

10. člen 

Če stranka v sporu pred razsodiščem ne nastopi ali ne poda svojega mnenja, to ne zadrži postopka. Pred 
sprejemom dokončne odločitve se mora razsodišče prepričati, da je zahtevek dejansko in pravno 
utemeljen. 

11. člen 

Razsodišče sprejme dokončno odločitev v 6 mesecih od dne, ko se je prvič sestalo v polni zasedbi; če je 
po mnenju razsodišča podaljšanje roka potrebno, ga lahko podaljša za obdobje, ki ne sme presegati 
nadaljnjih 6 mesecev. 

12. člen 

Razsodišče odloča o postopkovnih in materialnih vprašanjih z večino glasov svojih članov. Razsodba je 
za stranke v sporu dokončna in obvezujoča. Razsodišče mora obrazložiti razsodbo. Stranke v sporu 
nemudoma izvršijo razsodbo. 

13. člen 

Če se razsodišče zaradi posebnih okoliščin v posameznem primeru ne odloči drugače, krijejo stranke v 
sporu v enakih deležih stroške razsodišča vključno s honorarji njegovih članov. 

14. člen 

Predsednik razsodišča pošlje strankam v sporu in predsedstvu Alpske konference razsodbo. 
Predsedstvo pošlje razsodbo pogodbenicam Alpske konvencije in opazovalcem v smislu 5. odstavka 5. 
člena Alpske konvencije. 

15. člen 

(1) Ta protokol se lahko odpove le hkrati z Alpsko konvencijo. 
    (2) Ta protokol še naprej velja za stranko v sporu, ki ga je odpovedala, za postopke, ki tečejo v času, ko 
odpoved začne veljati. Te postopke je treba nadaljevati, dokler niso končani. 

16. člen 

(1) Ta protokol je na voljo za podpis pogodbenicam Alpske konvencije dne 31. decembra 2000 in pri 
Republiki Avstriji kot depozitarju od 6. novembra. 
    (2) Za pogodbenice, ki so izrazile soglasje, da jih ta protokol zavezuje, začne protokol veljati tri mesece 
po datumu, ko so tri države deponirale svoje listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi. 
    (3) Za pogodbenice, ki kasneje izrazijo soglasje, da jih ta protokol zavezuje, začne protokol veljati tri 
mesece po deponiranju listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi. Po začetku veljavnosti spremembe 
protokola postane vsaka nova pogodbenica tega protokola pogodbenica protokola v spremenjenem 
besedilu. 

17. člen 
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Depozitar obvesti v zvezi s tem protokolom vsako državo, navedeno v preambuli, in Evropsko skupnost 
o: 
    – vsakem podpisu, 
    – deponiranju vsake listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi, 
    – vsakem datumu začetka veljavnosti, 
    – vsaki izjavi katere od pogodbenic ali podpisnic, 
    – vsakem obvestilu pogodbenice o odpovedi vključno z datumom, ko začne veljati. 
    Da bi to potrdili, so podpisniki, pravilno pooblaščeni v ta namen, podpisali ta protokol. 
    Sestavljeno v Luzernu, dne 31. oktobra 2000, v slovenskem, francoskem, italijanskem in nemškem 
jeziku, pri čemer so vsa štiri besedila enako obvezujoča, v enem samem originalu, ki je deponiran v 
arhivu Republike Avstrije. Depozitar posreduje vsaki podpisnici overjeno kopijo. 

Sestavljeno v Luzernu, dne 31. oktobra 2000, v slovenskem, francoskem, italijanskem in 
nemškem jeziku, pri čemer so vsa štiri besedila enako obvezujoča, v enem samem originalu, 
ki je deponiran v arhivu Republike Avstrije. Depozitar posreduje vsaki podpisnici overjeno 
kopijo. 
 


