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1. Uvod 
 
S priznanjem mednarodne skupnosti nova država pridobi status suverene države v skladu z 
mednarodnim pravom1 in jo kot tako v svojih odnosih priznavajo druge države. Sir Hersch 
Lauterpacht (1897 – 1960), član Komisije Združenih narodov za mednarodno pravo (1952 – 
1954) in sodnik Mednarodnega sodišča  (1955 – 1960) je nekoč izjavil: 
 
»Obstaja le nekaj področij mednarodnega prava, ki imajo večji pomen za pravo narodov kot vprašanje o 
priznavanju držav ... Vendar pa verjetno pri nobeni drugi problematiki na področju mednarodnih odnosov 

nista pravo in politika bolj prepletena (EJIL, spletna stran). 
 
Čeprav ni nobenega dvoma o politični pomembnosti priznavanja novih držav, so pravne 
zakonitosti tega aspekta mednarodnega javnega prava precej ohlapne.   
Priznanje nove države se lahko izvede de iure (enostransko, nepreklicno in popolno) in de facto 
(začasno, preklicno in omejeno na določene odnose). Državo je mogoče priznati izrecno ali 
molče, s konkludentnimi dejanji, kot so: navezava diplomatskih odnosov, čestitka šefa države 
drugemu šefu države ob prazniku neodvisnosti, sprejem nove države v članstvo OZN ipd. (Türk 
D., 2013: str. 11).  
Za postopek priznavanja novih držav vzhodne Evrope in nekdanje Sovjetske zveze v 
devetdesetih letih prejšnjega stoletja se je nekaterim teoretikom zdelo, da so razveljavili 
tradicionalna načela mednarodnega javnega prava o priznavanju novih držav.2 Integracija nove 
države v mednarodno skupnost namreč načeloma ne poteka samodejno, ampak preko 
individualnega in kolektivnega priznanja s strani že obstoječih držav. S postopkom priznanja 
države uresničujejo svojo pravico, da vnaprej določijo, ali je po njihovem mnenju  »novinka« kot 
subjekt mednarodnega prava sposobna in pripravljena izpolniti svoje obveznosti in ali bo 
zanesljiva članica mednarodne skupnosti. Zato z vidika mednarodnega prava zmožnost in 
pripravljenost nove države na spoštovanje mednarodnega prava predstavlja osrednje merilo 
državnosti (EJIL, spletna stran).  
 
V nalogi na kratko predstavljamo postopke priznavanja novih držav v večini držav članic 
Evropske unije. Poudarek naloge je na tem, kdo je lahko predlagatelj oz. pobudnik začetka 
postopka, kdo je pristojen za izvedbo postopka oz. sprejem odločitve o priznanju nove države in 
kakšna je pri tem vloga parlamenta. Podatke smo črpali predvsem iz odgovorov, ki smo jih dobili 
preko Evropskega centra za parlamentarne raziskave in dokumentacijo (European Centre for 
Parliamentary Research & Documentation - ECPRD) ter iz odgovorov predstavnikov nacionalnih 
ministrstev, pristojnih za zunanje zadeve. 

                                                
1
 »Mednarodno pravo (MP) je sistem pravnih načel in norm, ki urejajo pravice in dolžnosti med subjekti 

mednarodnega prava. Načela in norme MP določajo subjekti MP (v glavnem države) z mednarodnimi pogodbami, z 
običajnim mednarodnim pravom in z dejavnostmi mednarodnih organizacij. Pravila so obvezujoča, kršitev pa je 
mednarodni delikt. MP (sistemsko pravne posebnosti) je: 
- decentralizirano (ni centralizirane interpretacije, ni centralizirane pristojnosti), 
- ni hierarhije,  
- subjekti so države, mednarodne, medvladne organizacije, posebni subjekti, 
- sankcije niso centralizirane, sprejemajo jih države vsaka zase ali skupaj, kolektivne sankcije, določijo se v 
mednarodnih pogodbah ali pa v običajnem MP. 
… 
Za urejanje odnosov v MP je najpomembnejša suverenost držav, ki določajo svoj pravni red navznoter, z MP pa 
določajo svoje medsebojne odnose.  MP ureja pravne odnose med v mednarodni skupnosti priznanimi subjekti. Pod 
pojmom mednarodna skupnost označujemo skupnosti vseh subjektov MP, ki vstopajo v določene medsebojne 
odnose, stike in promet.« (Türk D., 2013: str. 2 in 3).  
2
 Glej pojasnilo v 2. poglavju: Dipublico: Declaration on the `Guidelines on the Recognition of New States in Eastern 

Europe and in the Soviet Union' (16 December 1991). Spletna stran: http://www.dipublico.org/100636/declaration-on-
the-guidelines-on-the-recognition-of-new-states-in-eastern-europe-and-in-the-soviet-union-16-december-1991/ 

http://www.dipublico.org/100636/declaration-on-the-guidelines-on-the-recognition-of-new-states-in-eastern-europe-and-in-the-soviet-union-16-december-1991/
http://www.dipublico.org/100636/declaration-on-the-guidelines-on-the-recognition-of-new-states-in-eastern-europe-and-in-the-soviet-union-16-december-1991/


 

4 
 

2. Priznanje nove države 
 
 
Če organizirana skupnost na določenem področju deluje kot oblika najvišje organizacije pravne 
ureditve, pri tem pa ni odvisna od nobene druge organizacije, govorimo o državi.3 Za nastanek in 
obstoj države morajo biti, v skladu z določbami 1. člena konvencije iz Montevidea o pravicah in 
obveznostih držav,4 izpolnjeni naslednji pogoji: 
 

- stalno prebivalstvo, 
- definirano ozemlje, 
- vlada, 
- sposobnost vstopati v odnose z drugimi državami (CFR in Türk D., spletni strani). 

 
Priznanje nove države je enostranski akt, s katerim država, skupina držav ali mednarodna 
organizacija entiteti podelijo pravni status države v skladu z mednarodnim pravom.5 V tem 
smislu nova država ni »rojena«, ampak je izbrana kot subjekt mednarodnega prava s strani 
obstoječih držav. S sprejemom države za članico Združenih narodov pa nova država postane 
tudi del globalno organizirane skupnosti držav. Po tej odločitvi državnost nove države ne more 
biti postavljena pod vprašaj. 
Praksa priznavanja novih držav v vzhodni Evropi in v nekdanji Sovjetski zvezi (1991-1992) je na 
primer temeljila na smernicah, sprejetih s strani članic Evropske skupnosti 16. decembra 1991. 
S seznamom meril so bili določeni pogoji,6 ki jih je bilo treba izpolniti, preden je bila Skupnost 
pripravljena priznati novo državo in jo s tem sprejeti v skupnost držav in mednarodno skupnost: 
»Zavezanost tem načelom državi odpira pot do priznanja s strani Skupnosti in njenih držav 
članic ter k vzpostavitvi diplomatskih odnosov.« (EJIL, spletna stran). 
 

Nepriznavanje novo nastale entitete je v praksi izjema, ker mednarodno bojkotiranje določenega  
subjekta kot  izobčenca ne pomeni le, da so v skladu z mednarodnim pravom subjektu odvzete 
pravice, ampak ta subjekt prav tako ne more biti pozvan k izpolnitvi mednarodnih obveznosti in 
odgovornosti. Nepriznavanje države se torej uporablja le kot možnost, kadar se zdi 
nezanesljivost nove države kot partnerja v mednarodnih odnosih tako resen problem, da se 
skupnost držav zaradi svoje samopodobe kot pravne skupnosti vzdrži vključitve nove države 
(EJIL, spletna stran). 
 
 
 

                                                
3
 Nova država po predpisih mednarodnega prava obstaja ne glede na njeno (ne)priznanje. Država postane subjekt 

mednarodnega prava avtomatično, ko so izpolnjeni pogoji in ne zaradi priznanja (Türk D., 2013: str. 11). 
4
 Konvencija je dostopna na spletnem naslovu: http://www.cfr.org/sovereignty/montevideo-convention-rights-duties-

states/p15897.  
5
 Priznavanje držav ločimo od priznavanja vlad, kjer gre prav tako za prostovoljen akt, ki je odvisen od diskrecijske 

presoje posamezne države. Običajno se vlado prizna, če se je dovolj utrdila, in če je pripravljena izpolnjevati svoje 
dolžnosti po mednarodnem pravu. Vprašanje priznanja vlade ni sporno, kadar pride do spremembe vlade po ustavni 
poti, oziroma ko nova vlada postane legitimen predstavnik obstoječe države (Türk D., 2013: str. 11 in 12). 
6
 Pogoji:  

- spoštovanje določb Ustanovne listine OZN in temeljnih aktov Konference o varnosti in sodelovanju v Evropi 
(vladavina prava, demokracija in človekove pravice); 

- jamstva za pravice etičnih in narodnih manjšin; 
- spoštovanje nedotakljivosti meja, ki jih je mogoče spreminjati samo na miroljuben način in sporazumno; 
- spoštovanje pravil glede razorožitve, regionalne varnosti in stabilnosti, neširjenja jedrskega orožja; 
- obvezno sporazumno, tudi arbitražno reševanje vseh vprašanj sukcesije držav in regionalnih sporov 

(Dipublico, spletna stran). 
 

http://www.cfr.org/sovereignty/montevideo-convention-rights-duties-states/p15897
http://www.cfr.org/sovereignty/montevideo-convention-rights-duties-states/p15897
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3. Postopki priznavanja novih držav v nekaterih državah EU 
 
 

3.1 Avstrija  
 
V Avstriji nimajo posebnih predpisov in postopkov, ki bi urejali priznanje obstoja nove države. 
Priznanje spada v pristojnost izvršilne veje oblasti, parlament pri tem ni vključen (ECPRD 3336). 
 
 

3.2 Belgija  
 
V skladu s 167. členom belgijske ustave je v Belgiji za mednarodne odnose odgovoren kralj 
(vlada). Zato priznavanje novih držav zahteva sprejetje kraljevega odloka, na katerem sta 
podpisana kralj in minister za zunanje zadeve. Po podpisu belgijski minister za zunanje zadeve s 
pismom ali diplomatsko noto obvesti ministra za zunanje zadeve nove države o tem priznanju. 
Kraljevi odlok je objavljen v belgijskem uradnem listu, da postane izvršljiv do tretjih oseb. 
To v praksi pomeni, da minister za zunanje zadeve predlaga, kralj (vlada) pa sprejme kraljevi 
odlok, ki zadeva priznanje neke države za neodvisno in suvereno državo. 
Parlament v postopek priznanja nove države neposredno ni vključen. So pa v skladu z 101. 
členom belgijske ustave ministri odgovorni predstavniškemu domu. Poslanci lahko ministru za 
zunanje zadeve postavljajo vprašanja (ali ga interpelirajo), tudi v primeru, ko se vlada odloči 
priznati novo državo (ECPRD 3336). 
 
 

3.3 Češka  
 
Češka ustava ne določa nobenega državnega organa, ki bi bil odgovoren za uradno priznanje 
novih držav v imenu Češke republike. V skladu s splošno prakso je za zunanjo politiko države 
odgovorna izvršilna veja oblasti - Ministrstvo za zunanje zadeve je osrednje telo za področje 
zunanjih zadev. Zato je vlada tista, ki sprejme odločitev o priznanju novih držav (ECPRD 3336). 
  
 

3.4 Danska 
 
Na Danskem ne obstaja poseben pravni akt, ki bi urejal postopek priznavanja novih držav. V 
danski ustavi 19. člen določa:  
 
"Na področju mednarodnih zadev v imenu kraljestva deluje kralj, vendar kralj, razen s soglasjem 
Folketinga,

7
 ne sme izvesti nobenega dejanja, s katerim bi se ozemlje kraljestva povečalo ali zmanjšalo, 

prav tako ne sme v izpolnjevanje sprejeti katere koli obveznosti, v primeru izjemno pomembnih zadev 
potrebuje soglasje Folketinga in ne more odpovedati nobene mednarodne pogodbe, ki je bila sklenjena s 

soglasjem Folketinga." 
 
Beseda "kralj" v tem primeru pomeni "vlado". V primeru dvoma ali za ukrepanje v zelo 
pomembnih zadevah se vlada posvetuje s parlamentarnim Odborom za zunanjo politiko. Vloga 
Odbora za zunanjo politiko je omenjena v danskem ustavnem zakonu: 
 

                                                
7
 Danski parlament. 
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"Folketing izmed svojih članov imenuje člane Odbora za zunanjo politiko, s katerim se vlada posvetuje 
pred vsako odločitvijo, ki ima velik pomen za zunanjo politiko. Delovanje Odbora za zunanjo politiko se 

določi s posebnim zakonom.« (ECPRD 3336). 
 
 

3.5 Estonija  
 
V Estoniji ne obstaja pravni akt, ki bi posebej urejal postopek za priznanje nove države. Vlada v 
skladu z 8. členom Zakona o zunanjih zadevah priznava druge države, vlade in začenja 
diplomatske odnose z drugimi državami. To pomeni, da je priznanje neke države v pristojnosti 
estonske vlade. Estonski parlament pri tem nima uradne pristojnosti. Po potrditvi sklepa o 
priznavanju določene države kot neodvisne in suverene države se sklep vlade objavi v Riigi 
Teataja (uradni list) (ECPRD 3336). Pobudnik za postopek priznanja nove države je minister za 
zunanje zadeve (iz odgovora predstavnika estonskega Ministrstva za zunanje zadeve). 
 
 

3.6 Finska  
 
Finska ustava vsebuje določbe, ki urejajo postopek priznavanja držav. V skladu s 93. členom 
odločitve na področju zunanje politike Finske sprejema predsednik republike v sodelovanju z 
vlado. Predsednik na podlagi vladnega predloga sprejema odločitve o priznanju držav na seji 
vlade, na kateri pristojni minister (minister za zunanje zadeve) predstavi predlog predsedniku. V 
praksi lahko pri tako pomembni zadevi, kot je priznanje države, najprej poteka predhodna 
obravnava na vladnem odboru za zunanjo in varnostno politiko in/ali na sestanku med 
predsednikom in zunanjim ministrom. Na Ministrstvu za zunanje zadeve pa je služba, pristojna 
za regijo, v kateri je država, predvidena za priznanje, zadolžena za pripravo ustrezne 
dokumentacije. 
Isti člen (93.) v nadaljevanju določa, da je minister za zunanje zadeve pristojen, da tuje države in 
mednarodne organizacije seznani z uradno sprejetim sklepom.  
Ustava v 58. členu predvideva primer, če se predsednik ne strinja s predlogom, ki ga predlaga 
vlada. V takem primeru se predlog vrne vladi. Vlada ima nato dve možnosti, če še želi 
nadaljevati. Lahko poišče pomoč parlamenta, tako da mu predstavi poročilo o predlogu, ta pa o 
predlogu odloča.  
Druga možnost za vlado v primeru, da predsednik izkoristi možnost, da predlog vrne vladi je, da 
slednja predstavi predsedniku nov predlog v zvezi s tem vprašanjem in ta odloča o novem 
predlogu.  
Glede na v 93. členu določeno dolžnost sodelovanja med predsednikom in vlado v zvezi z 
mednarodnimi zadevami, ki spadajo v pristojnost predsednika, je malo verjetno, da vlada in 
predsednik v predhodnih razgovorih ne bi prišla do skupnega stališča že pred formalnim 
odločanjem. Doslej se namreč 58. člen ni še nikoli uporabil (ECPRD 3336). 
 
 

3.7 Francija  
 
Francoska ustava iz leta 1958 v postopkih priznanj novih držav ne predvideva sodelovanja 
parlamenta. Ustava v 53. členu sicer določa kar nekaj primerov, kjer je sodelovanje parlamenta 
obvezno (npr. mirovne pogodbe, trgovinski sporazumi, pogodbe ali sporazumi, ki se nanašajo na 
mednarodne organizacije, tiste, ki se nanašajo na državne finance ipd.), vendar med njimi ni 
omenjeno priznavanje novih držav. 
Parlament ima v postopku priznavanja držav le dve možnosti posrednega vplivanja. Pred 
priznanjem nove države lahko parlament z resolucijo izrazi željo po priznanju nove države. 



 

7 
 

Ustava v 34. členu določa, da resolucija ne sme vsebovati "navodil" vladi, kar pomeni, da nima 
obvezujočega učinka na izvršilno vejo oblasti. Na primer, v decembru 2014 je velika večina 
francoskih poslancev sprejela resolucijo, s katero so "pozvali francosko vlado, da prizna državo 
Palestino, da bi dosegli končno rešitev spora.".8 Nekaj dni kasneje je  sledilo glasovanje o 
podobni resoluciji tudi v senatu.9 
Ko pa je določena država priznana kot samostojna in suverena država, parlament odloča o 
skoraj vseh pogodbah, ki jih Francija sklene z novo državo. V skladu s prej omenjenim 53. 
členom je od parlamenta odvisen podpis katere koli pogodbe, "ki vključuje državne finance.".  
V Franciji se nova država prizna v precej fleksibilnem postopku z izjavo predsednika republike. 
Tako je bilo na primer leta 2011 pri priznanju Republike Južni Sudan. Predsednik države je zgolj 
ugotovil nastanek nove države, ki je istega leta postala članica Združenih narodov in 
Organizacije afriških držav. V izjavi je navedel, da "Francija zagotavlja vladi in prebivalcem 
Južnega Sudana svojo podporo pri oblikovanju demokratične države ter pri zagotavljanju miru, 
varnosti in razvoja v državi."10 (ECPRD 3336). 
 
 

3.8 Grčija  
 
V Grčiji nimajo pravnega akta, ki bi posebej urejal postopek priznanja nove države. Zakon o 
organizaciji grškega ministrstva za zunanje zadeve (v nadaljevanju Zakon) v 1. členu določa, da 
so zunanje zadeve v pristojnosti Ministrstva za zunanje zadeve. Ministrstvo za zunanje zadeve 
obravnava zadeve, ki se nanašajo na mednarodne odnose Helenske republike in drugih držav 
ter mednarodnih organizacij. V skladu s 5. členom Zakona minister za zunanje zadeve obvešča 
poslance parlamenta. Na pobudo grškega parlamenta in njegovih delovnih teles (stalnih 
odborov, posebnih stalnih odborov) minister za zunanje zadeve daje pojasnila v zvezi z 
dejavnostmi na področju zunanje politike in odgovarja na vprašanja poslancev, glede zadev, ki 
so v njegovi pristojnosti. Parlament pa sicer lahko sprejme resolucijo o določenem vprašanju 
zunanje politike bodisi na lastno pobudo ali na podlagi predloga poslancev.  
Kar zadeva priznavanje novih držav je postopek v pristojnosti Ministrstva za zunanje zadeve 
(vlade) in ne vključuje parlamenta (ECPRD 3336). 
  
 

3.9 Hrvaška  
 
Na Hrvaškem nimajo pravnega akta, ki bi posebej urejal postopek priznanja novih držav. 
Priznavanje novih držav je v pristojnosti vlade. Parlament ni vključen (ECPRD 3336). 
 
 

3.10 Irska  
 
V skladu z 28. in 29. členom irske ustave so zunanje zadeve države v pristojnosti izvršilne veje 
oblasti oz. se izvajajo v skladu z njenimi pooblastili. Zato o priznanju določene države odloča 
vlada, ne parlament (Oireachtas). Splošna izvršilna pooblastila, ki izhajajo iz ustave, po mnenju 
irskega ministrstva pristojnega za zunanje zadeve zagotavljajo ustrezno pravno podlago in 
posebni zakoni ali predpisi, ki bi urejali postopek priznavanja držav, niso potrebni (iz odgovora 
predstavnika irskega Ministrstva za zunanje zadeve in trgovino). 

                                                
8
 Resolucija je dostopna na spletnem naslovu: http://www.assemblee-

nationale.fr/14/dossiers/reconnaissance_Etat_Palestine.asp.  
9
 Predlog resolucije je dostopen na spletnem naslovu: https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppr14-151.html.  

10
 Izjava predsednika je na voljo na spletnem naslovu: http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/soudan-du-

sud/presentation-du-soudan-du-sud/article/presentation-93917. 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/reconnaissance_Etat_Palestine.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/reconnaissance_Etat_Palestine.asp
https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppr14-151.html
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/soudan-du-sud/presentation-du-soudan-du-sud/article/presentation-93917
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/soudan-du-sud/presentation-du-soudan-du-sud/article/presentation-93917


 

8 
 

Odločitev o priznanju nove države sprejme vlada s preprosto večino prisotnih ministrov. Predlog, 
na podlagi katerega se prične postopek priznanja, običajno poda minister, pristojen za zunanje 
zadeve.   
Parlament v postopku priznanja nove države neposredno ni vključen. Je pa vlada odgovorna 
spodnjemu domu parlamenta (Dáil Éireann). Ta izvoli predsednika vlade in ga lahko razreši z 
nezaupnico. Torej tudi če Dáil Éireann nima neposredne ustavne vloge pri zunanjih odnosih, mu 
dejstvo, da mu je vlada odgovorna, daje sredstvo za vplivanje na vladne in ministrske odločitve. 
Spodnji dom parlamenta je na primer 9. decembra 2014 glasoval tudi za resolucijo o priznanju 
palestinske države. Sprejeta resolucija sicer ne zavezuje vlade, je pa jasno nakazala mnenje in 
namero Dáil Éireanna, da vpliva v konkretnem primeru vpliva na politiko vlade (ECPRD 3336). 
 

 
3.11 Latvija 
 
V Latviji za priznavanje novih držav nimajo posebnega pravnega akta. Postopek temelji na v 
uvodu omenjeni konvenciji Montevideo o pravicah in dolžnostih držav iz leta 1933. 
V primerih priznanja Kosova in Južnega Sudana je bil, na primer, postopek priznavanja 
predlagan s strani Ministrstva za zunanje zadeve. Ministrstvo je pripravilo informativno poročilo 
in protokol, ki je predvideval, da se prizna neodvisnost nove države. Po sprejetju dokumenta s 
strani kabineta ministrov/vlade, je minister za zunanje zadeve kot pooblaščena oseba priznal 
neodvisnost nove države (ECPRD 3336). 
 
 

3.12 Litva  
 
V Litvi nimajo posebnega pravnega akta, ki bi urejal postopek priznanja nove države. V skladu s 
84. členom Ustave Republike Litve o temeljnih vprašanjih zunanje politike sicer odloča 
predsednik republike in skupaj z vlado izvaja zunanjo politiko, a ima v skladu s 67. členom 
ustave pri oblikovanju zunanje politike besedo tudi Seimas (parlament) - Seimas »ratificira in 
odpove mednarodne pogodbe ter odloča o drugih vprašanjih zunanje politike« (67. člen ustave).  
V praksi so priznanja držav izvedena z resolucijami Seimasa. Predlog resolucije o priznanju 
lahko Seimasu predloži predsednik, člani Seimasa ali odbori in politične skupine Seimasa. Za 
sprejem resolucije o priznanju je potrebna večina glasov prisotnih članov Seimasa (iz odgovora 
predstavnika litvanskega zunanjega ministrstva in ECPRD 3336). 
 
 

3.13 Madžarska  
 
Na Madžarskem nimajo posebnega predpisa, ki bi urejal postopek priznanja nove države. 
Postopek v praksi sodi pod pristojnost madžarske vlade, vendar so kot poseben primer 
predstavniki parlamenta navedli postopek priznanja ene od novih držav: vse parlamentarne 
stranke so se (neformalno) izrekle v prid priznanju države. Minister, pristojen za zunanje zadeve, 
je bil nato s strani vlade pozvan, da predsedniku republike predloži predlog vzpostavitve 
diplomatskih odnosov z dotično državo (ECPRD 3336). 
 
 

3.14 Nemčija  
 
Po nemškem ustavnem pravu je priznanje nove države enostranski akt, katerega sprejetje je v 
pristojnosti izvršilne oblasti. V skladu s 59. členom nemške ustave je predsednik države tisti, ki 
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prizna novo državo (na primer priznanje Kosova leta 2008). V praksi pa je v imenu predsednika 
priznanje izrekel tudi že nemški kancler (npr. priznanje Madagaskarja leta 1960) in nemški 
zunanji minister (npr. priznanje Zvezne republike Jugoslavije leta 1996). 
Po odločitvi o priznanju države predsednik pošlje diplomatsko noto (obvestilo o priznanju) 
predstavniku države, ki se jo priznava. Dopis je nato objavljen v biltenu zvezne vlade. Politična 
odločitev o priznanju države torej spada v pristojnost nemške vlade.  
Kljub temu, da nemški parlament (Bundestag) v postopku priznavanja držav nima pristojnosti, 
lahko podaja politične (vendar pravno nezavezujoče) predloge na tem področju. Parlamentarna 
stranka Die Linke je na primer vložila že več predlogov za priznanje palestinskega avtonomnega 
ozemlja kot države (Palestine) (ECPRD 3336). 
 

 
3.15 Nizozemska  
 
Priznanje države je na Nizozemskem politično dejanje v pristojnosti vlade. Zanj ne velja poseben 
postopek, ampak gre za običajen proces političnega odločanja (iz odgovora predstavnika 
nizozemskega Ministrstva za zunanje zadeve). 
 
 

3.16 Portugalska  
 
S strogo pravnega vidika portugalski parlament nima formalne in neposredne vloge v procesu 
priznavanja nove države. V skladu z Zakonom o vladi je ta postopek v pristojnosti izvršilne 
oblasti oz. ministra za zunanje zadeve (12. člen Zakona o vladi - Decreto-Lei n. º 251-A/2015). 
Po sprejeti odločitvi je dovolj, da vlada glede priznanja poda izjavo ali diplomatsko noto. Pri 
zahtevnejših/pomembnejši primerih (posebne mednarodne in politične okoliščine) pa lahko vlada 
na svetu ministrov sprejme  resolucijo o priznanju. 
 
Predstavniki portugalskega parlamenta so opozorili na razliko med političnimi in pravnimi 
pristojnostmi. Portugalski parlament ima namreč ustavno možnost, da preuči vsako politično 
dejanja vlade ali na zaslišanje pokliče ministra  - tudi v povezavi s priznanjem novih držav (162. 
člen ustave). To dejanje se ne šteje za pravno obvezujoča pravico. Gre za izvajanje nadzorne 
funkcije parlamenta. 
Druga posebna okoliščina nastane, ko je priznanje vezano na mednarodni sporazum. V tem 
primeru lahko izvršilna oblast zaprosi za potrditev svet ministrov (v tem primeru je sprejet 
"Decreto"), ali pa pošljete uradni predlog sporazuma v odobritev parlamentu kot Resolução 
Assembleia da República (197. člen ustave). V tem drugem primeru se odobritev sporazuma 
potrdi z navadno večino (ECPRD 3336). 
 
 

3.17 Romunija  
 
V Romuniji nacionalna zakonodaja postopka priznanja nove države ne regulira posebej. Praksa 
temelji na določbah mednarodnega prava na tem področju in na suvereni pravici države, da 
prizna ali ne novo državo. 
Kot del zunanje politike pristojnost priznanja nove države pripada izvršilni veji oblasti - 
predsedniku republike in vladi. V ta namen lahko Ministrstvo za zunanje zadeve predloži predlog 
za (ne)priznanje nove države predsedniku. Praviloma se odločitev glede priznanja razglasi v 
obliki izjave/deklaracije. 
Sodelovanje parlamenta pri postopku priznavanja nove države se pojavlja le v primerih, ko ima 
(ne)priznanje nove države poseben pomen za romunsko zunanjo politiko: Primera sta 
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deklaracija romunskega parlamenta o razglasitvi neodvisnosti Republike Moldavije (1991) in 
deklaracija romunskega parlamenta v zvezi z nepriznavanjem neodvisnosti Kosova (2008), ki je 
pritrdila stališču, izraženem v izjavi predsednika republike in vlade (ECPRD 3336). 
 
 

3.18 Slovaška  
 
Slovaški pravni red nima posebnega akta, ki bi urejal postopek priznavanj novih držav. V skladu 
z 19. členom slovaške ustave o glavnih vprašanjih domače in zunanje politike odloča vlada. 
Zakon št. 575/2001 o Organizaciji delovanja vlade in o organizaciji centralne državne uprave 
določa, da je Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve osrednji organ državne uprave, 
odgovoren za zunanjo politiko in odnose Republike Slovaške z drugimi državami, mednarodnimi 
organizacijami in evropskimi institucijami. 
Iz tega sledi, da je tudi priznavanje novih držav v pristojnosti Ministrstva za zunanje in evropske 
zadeve Republike Slovaške, ali natančneje - v pristojnosti ministra za zunanje in evropske 
zadeve. V primeru zahtevne problematike, si vlada pridržuje pravico do odločanja. 
Slovaška je na primer leta 2011 priznala Republiko Južni Sudan z izjavo ministrstva za zunanje 
in evropske zadeve Republike Slovaške (ECPRD 3336). 
 
 

3.19 Slovenija  
 
V Sloveniji ni posebnega pravnega akta, ki bi urejal priznanje novih držav. V praksi predlog 
priznanja obravnava vlada, ta pa predlog nato predloži Državnemu zboru v odločanje in sprejem 
(glej 3. člen Zakona o zunanjih zadevah in Dnevnik, spletna stran). 
  
 

3.20 Švedska  
 
V švedskem pravnem sistemu noben pravni akt posebej ne ureja postopka priznavanja novih 
držav. V skladu z ustavo je priznavanje novih držav v pristojnosti vlade. Med nalogami vlade je 
namreč tudi odgovornost za zunanjo politiko, vendar pa je vlada odgovorna tudi parlamentu 
(Riksdag), ki prav tako v skladu z ustavo nad njenim delovanjem izvaja parlamentarni nadzor. 
Vlada mora o izvajanju zunanje politike (še posebej, če ima ta lahko vpliv na Švedsko) obveščati 
posvetovalni Svet za zunanje zadeve (Svet), ki je sestavljen iz predsednika parlamenta in 
devetih članov, ki jih Riksdag imenuje izmed svojih članov ter kralja. Vlada se: "če je mogoče, o 
vseh zadevah zunanje politike velikega pomena posvetuje s Svetom, preden sprejme odločitev." 
(10. poglavje). Priznanje nove države se lahko šteje za zadevo zunanje politike velikega 
pomena, zato bi se pred dejanskim priznanjem neke države lahko zahtevala razprava na Svetu 
za zunanje zadeve. Na podlagi tega bi se sicer lahko razlagalo, da vlada ne more priznati nove 
države brez posvetovanja s predstavniki Riksdaga v Svetu. Vendar pa posvetovalni Svet za 
zunanje zadeve ni organ odločanja, temveč posvetovalno telo. To pomeni, da Svet ne more 
odločiti o zadevi priznavanja nove države, ampak da je pred tovrstno odločitvijo treba v Svetu 
opraviti razpravo (ECPRD 3336). 
 
 

3.21 Združeno kraljestvo 
 
V Združenem kraljestvu je odločitev o priznavanju novih držav v polni pristojnosti vlade. 
Poseben postopek za to ni predpisan. Parlament sicer lahko poda svoj predlog za priznanje 
določene države, vendar ta za vlado ni obvezujoč (zadnji tak primer je bil leta 2014, ko je House 
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of Commons z veliko večino prisotnih poslancev (274:12) sprejel predlog, da bi vlada morala 
priznati Palestino) (ECPRD 3336).  
 
 

Zaključek 
 
Priznanje nove države je v mednarodnem pravu enostransko politično dejanje z notranjimi in 
mednarodnimi pravnimi posledicami, pri čemer prva država priznava status druge države. 
Države se lahko prizna bodisi de facto ali de jure. Priznanje se lahko izvede v obliki 
izjave/dokumenta o priznanju ali pa v obliki dejanja priznanja, kot je na primer sklenitev določene 
pogodbe, izrek čestitke ob praznovanju neodvisnosti ipd. Ni pa nujno, da država sploh izrazi 
formalno priznavanje obstoja neke države. Tudi glasovanje države v Združenih narodih v korist 
članstva druge države se lahko na primer smatra za implicitno priznanje te države. 
  
Iz odgovorov predstavnikov parlamentov in vlad je razvidno, da velika večina držav EU v svojem 
pravnem redu nima posebnega predpisa, ki bi urejal postopek priznavanja novih držav. 
Praviloma se pri tem naslanjajo na določbe nacionalnih ustav, ki v večini primerov zunanje 
zadeve in mednarodne odnose dodelijo v pristojnost vlade oz. ministrstev, pristojnih za zunanje 
zadeve.  V postopku priznavanja novih držav ima parlament odločilno vlogo le v Sloveniji, kjer 
predlog priznanja obravnava vlada, ta pa predlog nato predloži Državnemu zboru v odločanje in 
sprejem ter v Litvi, kjer se postopek zaključi s sprejetjem resolucije o priznanju v parlamentu 
(Seimas). O  temeljnih vprašanjih zunanje politike sicer odloča predsednik republike in skupaj z 
vlado izvaja zunanjo politiko, a ima v skladu s 67. členom ustave pri oblikovanju zunanje politike 
besedo tudi Seimas, ki »ratificira in prekine mednarodne pogodbe in odloča o drugih vprašanjih 
zunanje politike« (67. člen litvanske ustave).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pripravila: 
mag. Mojca Pristavec Đogić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

12 
 

Priloga: Postopek priznavanja novih držav v nekaterih državah članicah EU 
 
 

DRŽAVA 
POSEBEN 
PREDPIS/ 
POSTOPEK 

POBUDNIK 
PRISTOJNOST 
VLADE/PARLAMENTA/ 
PREDSEDNIKA DRŽAVE 

VLOGA 
PARLAMENTA 

Avstrija  Ne - Vlada Ne 

Belgija  Da (ustava) 
Minister, pristojen za 
zunanje zadeve 

Vlada (kralj) Da  

Češka  Ne - Vlada Ne 

Danska  Ne Vlada (kralj) Vlada (kralj) Da 

Estonija  Ne 
Minister, pristojen za 
zunanje zadeve 

Vlada Ne 

Finska  Da (ustava) 
Vlada/ Minister, pristojen 
za zunanje zadeve 

Predsednik republike in 
vlada 

Ne 

Francija  Ne Predsednik republike Predsednik republike Ne 

Grčija  Ne 
Minister, pristojen za 
zunanje zadeve 

Minister, pristojen za 
zunanje zadeve / vlada 

Ne 

Hrvaška  Ne Vlada Vlada Ne 

Irska  Ne 
Minister, pristojen za 
zunanje zadeve 

Vlada Ne  

Latvija Ne 
Ministrstvo, pristojno za 
zunanje zadeve 

Vlada Ne 

Litva  Ne 

Predsednik, člani 
parlamenta, parlamentarni 
odbor, parlamentarna 
stranka 

Vlada in parlament skupaj 
Da (sprejem 
resolucije o 
priznanju) 

Madžarska  Ne Vlada Vlada Ne 

Nemčija  Da (ustava) 
Predsednik 
republike/Vlada 

Vlada Ne 

Nizozemska  Ne Vlada Vlada Ne 

Portugalska  Ne Vlada 
Vlada / izjemoma 
parlament 

Izjemoma 

Romunija  Ne 
Minister, pristojen za 
zunanje zadeve 

Vlada / Predsednik 
republike 

Izjemoma 

Slovaška  Ne 
Minister, pristojen za 
zunanje zadeve 

Minister, pristojen za 
zunanje zadeve / vlada  

Ne 

Slovenija  Ne Vlada Parlament Da 

Švedska  Ne Vlada Vlada Deloma 

Združeno 
kraljestvo 

Ne Vlada Vlada Ne 

 
Vir: povzetek v nalogi navedenih podatkov (ECPRD 3336 in odgovori predstavnikov ministrstev, pristojnih 
za zunanje zadeve).  
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