»To je eden od dosežkov, ki je izjemen in hvalevreden tudi v svetovnem merilu.
Vesel in hvaležen sem, da so uslužbenci ministrstva in drugi sodelavci našli energijo
in zanos za pripravo publikacije, s katero pomembno prispevajo k razvoju
mednarodnega prava v Republiki Sloveniji.«
(Iz predgovora Karla Erjavca, ministra za zunanje zadeve)

»V tem smislu pričujoča knjiga, strokovni prispevki in priročnik predstavljajo
izjemno pomemben prispevek k teoriji in praksi ne samo na področju sklepanja
mednarodnih pogodb, temveč za diplomacijo mlade slovenske države nasploh.
Zlasti v začetnem obdobju po pridobitvi neodvisnosti je bilo oblikovanje
ustrezne pravne podlage za razvijanje stikov in odnosov Republike Slovenije v
mednarodni skupnosti izjemnega pomena. … Ocenjujem, da je po več kot
dvajsetih letih prakse nastopil primeren trenutek za izdajo tovrstne publikacije,
ki povzema razvoj in izkušnje iz tega obdobja.«
(Iz uvodnika Boruta Mahniča, veleposlanika in generalnega direktorja)
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PRAVO MEDNARODNIH POGODB

»Še posebej za države, in takšna je tudi naša, ki nimajo ne velike politične ne
gospodarske in finančne in ne vojaške moči, pa je prav mednarodno pravo, njegov
najpomembnejši del pa so mednarodne pogodbe, če že ne edino, pa zanesljivo
najpomembnejše sredstvo zunanje politike. Pričujoča publikacija je zato pomemben
prispevek k učinkoviti zunanji politiki Slovenije.«
(Iz spremne besede prof. dr. Ernesta Petriča, člana Komisije OZN za mednarodno
pravo in ustavnega sodnika)
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Do priprave knjige Pravo mednarodnih pogodb: priročnik, strokovni prispevki in
dokumenti je pripeljala potreba po priročniku za vse, ki se ukvarjajo s sklepanjem
mednarodnih pogodb in drugih mednarodnih aktov. Namen publikacije je, da
postane referenčno delo na področju prava mednarodnih pogodb v Sloveniji. Zaradi
svoje celovitosti je delo zanimivo za državne uradnike in diplomate, pravnike v
gospodarskih družbah in odvetnike, ki se ukvarjajo z mednarodnim pravom,
predavatelje in študente dodiplomskega in podiplomskega študija mednarodnega
prava in mednarodnih odnosov ter druge, ki se v svojem poklicnem življenju
srečujejo s tem mednarodnopravnim področjem.
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